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2-2.  Zaken  hebben  aandacht  nodig

(6)  Nagellassen  kan  lasboog  en  metaalspatten  veroorzaken,  bescherm  uzelf  met  geschikte  veiligheidskleding

2.  CD-studmodus  2-1.  

Samenvatting  De  machine  

is  voor  lassen  met  condensatorontlading,  het  lasbare  bereik  is  Ø3-Ø8  mm.  Studmaterialen  zijn  zacht  staal,  roestvrij  staal,  aluminium,  

titanium  (Ti),  messing  en  koperen  schroeven.  Nagellastijd  is  ongeveer  3/1000s-6/1000s,  de  tijd  is  erg  kort,  dus  de  laswarmte  kan  het  

basismetaal  niet  beschadigen,  zelfs  het  basismetaal  is

Gebruik  geen  versleten  stiftklem.

en  bril.

(5)  De  nagelklem  bevindt  zich  in  de  stiftlastoorts.  De  binnendiameter  van  de  draadeindklem  moet  geschikt  zijn  voor  de  draadeindschroef.

(4)  Het  onderhoud  en  de  reparatie  van  de  machine  moeten  de  schakelaar  na  5  minuten  "uit"  zetten.

de  standaarduitrusting  wijzigen.

(3)  Zorg  ervoor  dat  u  de  schakelaar  "uit"  zet  wanneer  u  de  kabels  van  de  machine  aansluit  of  verwijdert.

(2)  Zet  de  schakelaar  "uit"  wanneer  u  de  machine  niet  gebruikt.

(9)  Neem  contact  op  met  de  fabrikant  in  de  volgende  situaties:  mechanische  storing,  verminder  of  verhoog  de  toortskabel,

U20—bereik  van  nominale  ac  nullastspanning  en  aantal  instelbare  stappen

(1)  Ingangsvermogen  is  AC110 /  AC220 /  AC380ÿ15A

(8)  De  machine  moet  een  speciale  tapbout  gebruiken,  dus  moet  originele  reserveonderdelen  worden  gebruikt.

CEÿENÿISO——Standaardcertificering

(7)  Zorg  ervoor  dat  er  geen  werkgebied  voor  ontvlambare  materialen  is.

SN——Serienummer

plaat  metaal.

I1ÿmaxÿ——max.  ingangslasstroom

Plicht--Duty  cyclus

Gewicht——gewicht  van  de  lasapparatuur

I2ÿmaxÿ——max.  uitgangslasstroom

Uin——  nominale  voedingsspanning

1.  Mechanisch/elektrisch/illustratie  van  werkprincipegegevens  
Elektrische  gegevens :

L

MODUS
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2-3-2.  Puntlassen

2-4.  Visuele  test  van  stiftlassen

2-3-1.  stiftlassen  (Diagram  1)

2-3.  Stiftlassen  en  puntlassen

1.  Spanning  niet  genoeg

Contact  type:

Schema  2

Als  de  stiftlasresultaten  niet  goed  zijn.  Raadpleeg  deel  2-7  en  pas  de  laadspanning,  toortskopdruk  of  toortskophoogte  aan,  

volgens  de  standaard.  (Opmerking:  pas  slechts  één  onderdeel  tegelijk  aan.)

2.  Juiste  spanning:

Traditionele  methode,  zoals  klinknagels,  borgschroef  en  gewoon  lassen,  ze  moeten  het  basismetaal  beschadigen.  Maar  het  

stomplassen  beschadigt  het  basismetaal  niet.

Raadpleeg  de  afbeelding  als  volgt  en  beoordeel  de  resultaten  van  het  stiftlassen.

Druk  de  steunpoten  stevig  op  het  werkstuk.  Zorg  ervoor  dat  het  werkstuk  glad  en  schoon  is.  Druk  op  de  toortsschakelaar,  

de  tapbout  wordt  onmiddellijk  op  het  basismetaal  gelast.  Controleer  de  stiftlassterkte.  Als  de  sterkte  niet  genoeg  is,  pas  dan  

de  toortsdruk  aan.  Het  werkproces  is  elektrisch  ontladen,  stiftlassen  en  opladen,  herhaal  de  stappen.

Bij  het  monteren  van  de  stijl  verlengt  de  stijl  de  drie  steunpoten  ongeveer  2  mm.  Bevestig  de  stiftlaspositie.

De  achterkant  van  het  werkstuk  ziet  er  goed  uit.

Dit  is  een  speciale  puntlasfunctie.  Het  heeft  geen  invloed  op  de  achterkant  van  het  werkstuk.

3.  Nagellassen  

voltooid

3.  Beëindig  het  lassen

begin  boog

2.  elektrische  ontlading,

2.  Ontladingsboog

3.Te  hoge  spanning

1.  De  nagelschroef  drukt  op  

het  basismetaal;

1.  Wascontact  naar  werkstuk



(1)  De  aardingskabel  en  het  metaal  zijn  geen  goede  verbinding.

(9)  De  beweging  van  de  lastoorts  is  abnormaal.  (De  steunvoet  is  abnormaal)

(10)  De  tapbout  steekt  te  lang  of  te  kort  uit  de  tapeindklem.

De  volgende  situatie  kan  het  probleem  veroorzaken,  verhelp  dit  a.u.b.  voordat  u  de  machine  gebruikt.

(8)  De  condensator  is  beschadigd  of  de  capaciteit  is  niet  genoeg.

ÿonjuiste  verbinding

(7)  De  stiftlasspanning  is  niet  correct.

ÿjuiste  aansluiting

(6)  De  draadeinden  en  het  basismetaal  zijn  niet  goed  met  elkaar  verbonden  (Houd  de  draadeindschroef  het  basismetaal  verticaal  

verbinden).

ÿDe  aardingskabel  moet  aansluiten  op  de  diagonale  positie  van  het  basismetaal.

(zie  het  diagram  als  volgt)

(5)  De  toorts  is  niet  geschikt  voor  het  basismetaal  of  de  stiftschroef  (materiaal  of  diameter).

ÿDe  kabel  moet  het  basismetaal  rechtstreeks  verbinden  en  moet  meer  dan  twee  aardingskabels  aansluiten.

(4)  Het  vuile,  roestige,  verf-  of  andere  probleem  van  het  basismetaal  interfereert  met  de  geleidbaarheid  van  elektriciteit.

(3)  De  diameter  van  schroefklem  en  stiftschroef  is  niet  geschikt.  Of  schroefklem  is  versleten.

(12)  Methode  voor  het  aansluiten  van  de  aardingskabel:

(2)  Toortskabel  of  massakabel  is  aan  het  winden.

(11)  Vervorming  of  beweging  van  het  basismetaal  tijdens  het  lassen.

(2)  Aluminium  stiftlassen:  monteer  stiftlastoorts  op  aansluiting  "1"  en  bedieningsaansluiting

(1)  Stalen  sluitringlassen:  gebruik  een  sneltrekker-glijhamer,  een  h-type  trekker  voor  de  stalen  carrosserie,

ÿ3ÿ  Messing  elektrode/koolstof  elektrode  verwarmingÿ

"4",  monteer  de  aardingskabel  op  contactdoos  "2".  Als  u  een  complete  set  stiftlastoorts  met  aardingskabel  

gebruikt,  is  dit  ook  hetzelfde.  Monteer  a.u.b.  de  aardingskabel  op  aansluiting  "2".  Selecteer  "toorts"  voor  

schakelaar  "5".

,

Er  zijn  3  lasmodi  voor  de  machine:

monteren

2-6.  Keuze  lasmodus,  toorts  en  massakabel

2-5.  Probleem  met  stiftlassen

monteer  a.u.b.  toorts  van  het  Euro-  en  Japanse  type  op  aansluiting  "1  "  en  de  aardingskabel  van  de  

bedieningsbus  "4"  op  aansluiting  "  2".  Selecteer  "zaklamp"  voor  schakelaar  "5".

3

AARDE

AARDE

AARDE

AARDE

AARDE
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1

De  kabelverbinding,  raadpleeg  hierboven  het  diagram.

STUD  LASTOOORTSKABEL

AC  110V/230V  15A  Controleer  de  ingangsspanning  voordat  u  verbinding  maakt  met  de  voeding

1)  Voor  stiftlastoorts  zonder  aardkabel

3

Stud  toorts  zonder  aardkabel

2

4

Moet  twee  aardingskabels  gebruiken

, aarde  kabel  monteren

Als  u  een  messing  elektrode  verwarmingsfunctie  gebruikt,  monteer  dan  de  messing  elektrode  (ronde  of  ijzeren  elektrode)  op  de  

toorts.  Als  u  de  verwarmingsfunctie  van  de  koolstofelektrode  gebruikt,  monteer  dan  de  koolstofelektrode  op  de  toorts.

Monteer  de  toorts  van  het  Euro-  en  Japanse  type  op  aansluiting  “1”  en  regel  aansluiting  “4”  op  

aansluiting  “2”.  Selecteer  “koolstofelektrodeverwarming  ”  voor  schakelaar  “5”.

4

HET  APPARAAT

INGANGSKABEL:

VERBINDEN  AAN

STUURKABEL

WERKSTUK

STUD  LASTOORT

DE  ACHTERKANT  VAN

AARDINGSKABELS  (TWEE  KABELS)
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3)  Voor  puntlassen:

Stud  toorts  met  aardkabel

STUD  LASTOOORTSKABEL

POORTLASTOORTSLUITKABEL

Gebruik  een  aardingskabel  of  twee  aarde

Gebruik  slechts  één  aardingskabel

kabel.

2)  Voor  stiftlastoorts  met  aardkabel

Puntlastoorts

STUD  LASTOORT

VLAKLASTOOORTS

STUURKABEL

STUURKABEL

WERKSTUK

AARDKABELS  (EEN  OF  TWEE  KABELS)

AARDKABEL  (ÉÉN  KABEL)

WERKSTUK



Gebruik  één  aardingskabel  of  twee  aardingskabels

KABEL

VLAKLASTOOORTS

kabel.

Puntlastoorts

1)  Poets  en  reinig  het  werkstuk,  ongeacht  het  laspunt  of  aardverbindingspunt.

De  machine  is  anders  dan  de  traditionele  puntlasser,  het  maakt  gebruik  van  een  gepatenteerd  stroombronontwerp.  De  

piekuitgangsstroom  is  meer  dan  drie  keer  die  van  traditionele  lassers  en  de  lasstroom  wordt  teruggebracht  tot  enkele  msec.  Het  

kan  dus  het  lasverwarmingseffect  voor  de  carrosserie  aanzienlijk  verminderen  en  een  goed  oppervlak  behouden.  Maar  

veroorzaakt  door  een  hoge  lasstroom,  als  het  uitgangscircuit  slecht  contact  maakt,  kan  het  werkstuk  zwart  worden.  Het  heeft  

goede  geleiding  en  goed  contact  nodig.

2)  De  aardingskabel  moet  goed  contact  maken  en  dicht  bij  het  laspunt.  Gebruik  twee  aardklemmen  bij  het  lassen  van  aluminium  

stiftlassen.  Het  laspunt  moet  tussen  de  twee  aardklemmen  zijn  en  op  gelijke  afstand  blijven.  Het  kan  boogdoorbuiging  vermijden  

en  het  slagingspercentage  van  het  lassen  verbeteren.

3)  Poets  en  reinig  de  ring  en  elektrode.

Let  op  de  volgende  suggestie:

4)  Wanneer  u  een  sneltrekker-glijhamer  of  een  h-type  trekker  gebruikt,  zorg  er  dan  voor  dat  u  alle  geleidende  onderdelen  goed  vastschroeft.

5)Druk  de  toorts,  sluitring,  elektrode  met  meer  kracht  op  het  werkstuk  tijdens  het  lassen.  Het  is  goed  voor  de  geleiding.  Gelieve  

niet  te  lassen  met  zwak  drukcontact.

4)  Verwarming  met  koolstofelektrode  (optionele  functie,  alleen  voor  machine  van  het  type  koolstofverwarming)

Bedieningssuggesties

HET  WERK

STUURKABEL

FAKKEL

DEEL

AARDKABELS  (EEN  OF  TWEE  KABELS)

VLEKLASSEN

6



ÿ  4~5  aluminium  stud  (optionele  functie,  alleen  voor  

ALU-type  machine)

A——Er  is  keuze  uit  twee  modi:

sterring/stalen  lipje

Kies  de  lasmodus,  het  systeem  past  het  lassen  automatisch  aan

gedurende  2  seconden  zal  de  lasinstelling  de  fabrieksinstellingen  herstellen.)

m

C\D——selectie  lasfunctie

snelle  trekker  schuifhamer

Er  zijn  10  niveaus  voor  lasvermogen.  In  de  algemene  werking,  de  lasmodus  

die  alleen  door  de  gebruiker  wordt  gekozen,  zal  het  systeem  automatisch  het  

lasvermogen  aanpassen.  Maar  de  gebruiker  kan  het  zelf  aanpassen.  Nadat  de  lasinstelling  is  aangepast,  dekt  deze  niet  de  door  

het  systeem  aanbevolen  instelling.  Totdat  u  op  "opslaan"  drukt,  zal  de  machine  de  klantinstelling  opslaan  en  de  aanbevolen  instelling  

dekken.  (Blijf  op  de  twee  knoppen  drukken

G——Socket  voor  werkklem

Wanneer  de  indicator  oplicht,  betekent  dit  dat  de  machinelading  is  

voltooid.  De  machine  kan  lassen.  Na  het  ontladen  gaat  de  ontlaadindicator  

even  uit.

ronde  ring/tabschieter

Voltooien  pas  de  lasmodus  en  het  lasvermogen  aan,  de  gebruiker  kan  op  

"opslaan"  drukken  om  de  instelling  op  te  slaan.

E\F——Uitgangsvermogen  aanpassen

Hoe  groter  het  getal,  hoe  hoger  het  uitgangsvermogen.

B——Lasparameter  opslaan

Als  de  ontladingsindicator  uit  is,  betekent  dit  dat  de  machine  wordt  opgeladen.  

De  tijd  van  licht  uit  zal  toenemen,  naar  aanleiding  van  de  meer  instelkracht.  

Indien  in  handmatige  modus,  de  gebruiker  trigger  op  de  toorts

K——Ingangsstroomkabel  (bevestig  de  voedingsspanning  voor  gebruik)

Handmatige  modus:  trigger  op  de  toorts,  de  machine  zal  uitvoeren.

J——Aan/uit-schakelaar

of  contact  voor  0,5  s,  de  machine  zal  uitvoeren.

ÿ4  ~  5  stalen  stud

stroom.  En  de  stroomindicator  geeft  het  vermogensniveau  1-10  aan  de  

rechterkant  weer.

I——Socket  voor  fakkel

Auto-modus:  na  de  lastoorts  en  de  aardkabel  kortsluiting

driehoekige  ring/  Amerikaanse  stud

7

2-7.  Bedieningselementen  op  het  voorpaneel  van  de  generator

CDEF

B

M——Ontladingsindicator

L——Grondconnector  voor  de  machinebehuizing

IH

DE

N

EEN

G

NAAR

L

H——Controlebus  voor  toorts

P

J



O——Socket  voor  messing  elektrode/koolstof  elektrode  verwarming

2-8-3  Nagelschroefklem

N——Messing  elektrode/kool  elektrode  verwarming  of  lasfunctie  keuze;

2-8-2  Pas  de  druk  aan  en  vergroot  de  afstand:

aanpassing

8

Drukveer  Veerafstelling

Druk

4,  Als  de  toortsdruk  niet  voldoende  is,  verwijder  dan  de  achterklep  en  de  veerafstelling  en  vervang  vervolgens  de  drukveer.

3  steunvoeten

Verlengen  2  mm

De  stiftschroefklem  is  het  onderdeel  om  de  stiftschroef  de  lasstroom  te  laten  dragen.  Zorg  er  dus  voor  dat  de  diameter  van  de  klem  

overeenkomt  met  de  stiftschroef.  Wanneer  de  diameter  van  de  klem  niet  geschikt  is  voor  de  stiftschroef,  kunnen  de  stiftschroef  en  de  klem  

gemakkelijk  worden  beschadigd.  Dat  zal  stiftlassen  treble  veroorzaken.  Let  op  het  probleem.

Druk  op  de  stiftschroef  die  op  het  basismetaal  is  aangesloten.

stiftschroefklem  instelling  van  toorts

Handvat

wanneer  de  ontladingsindicator  uitgaat,  kan  de  machine  output  leveren,  maar  het  uitgangsvermogen  zal  verminderen.

Gag  live  mail

Op  gang  brengen

3,  draai  het  licht  aan,  de  veeraanpassing,  de  warmte  van  het  stiftlassen  zal  verminderen,  de  toortsdruk  zal  toenemen.

Schelp

schroefklem

schroefklem

Lengte  van  de  stiftschroef  minder  dan  150  mm.

Toortskophouder

2,  draai  de  veerafstelling  naar  links,  de  warmte  van  het  stiftlassen  zal  toenemen,  de  toortsdruk  zal  afnemen.

1,  stiftschroef  verlengt  2,0  mm  vanaf  3  steunvoeten,  zoals  het  diagram  4  aan  de  linkerkant

Zacht  staal,  RVS  draadstift.

Zaklamp  werk  principe:

voor  aanpassen

Dat  geldt  voor:

Schema  4

Dopsleutel:

Klem  vaste  schroef

P——zekering

De  lastoorts  zal  door  contactmanier  ontladen.

schroefklem

2-8.  Nagellastoorts  
2-8-1  toorts  (zoals  afbeelding  rechts)



(3)  Selecteer  een  geschikte  stiftlastoorts,  afhankelijk  van  materiaal,  diameter,  lengte  van  de  stiftschroef,  (4)  Zorg  ervoor  

dat  de  diameter  van  de  klem  correct  is  en  de  lengte  van  de  knevelhefboompost  correct  is.

Test  stiftlassen  en  stel  de  lassterkte  in  voor  de  formele  productie.

4.  Gebruik  een  dopsleutel  om  de  vaste  klemschroef  te  vergrendelen.

(5)  Zorg  ervoor  dat  alle  kabels  op  de  machine  en  het  werkstuk  zijn  aangesloten.  Sluit  de  ingangskabel  aan  en  schakel  in.

Schema  26

3  steunvoeten

2.  Trek  de  schroefklem  en  de  knevelhendel  eruit.

2-9.  Werkwijze  bij  het  stiftlassen  Let  op:  Bescherm  uw  

ogen  en  uw  lichaam  bij  het  stiftlassen.  Bedien  de  machine  als  volgt.  2-9-1  voorbereiding  voor  gebruik  (1)Houd  het  werkstuk  

vrij  van  vuil,  olie,  verf  en  roest.

(3)Druk  op  de  toortsschakelaar.  Ontlading  ÿ  Stiftlassen  voltooid.

Schroef

De  groef  breidt  zich  tijdens  gebruik  uit,  de  tapbout  zal  losraken.

(2)  Houd  de  3  steunvoeten  contact  met  het  basismetaal.  De  toorts  drukt  verticaal  op  onedel  metaal.

stiftschroef

Opmerking:  bij  gebruik  van  een  nieuwe  schroefklem,  moet  u  een  tang  gebruiken  om  de  groef  van  de  schroefklem  vast  te  klemmen.

2-9-2  stiftlassen  bedienen  (1)  

Steek  de  stiftschroef  in  de  schroefklem.

Schema  25

Schema  24

3.  Steek  de  schroefklem  en  de  knevelhendel  in  de  toortskop.  Zorg  ervoor  dat  de  diameter  van  de  klem  correct  is  en  dat  de  lengte  van  de  

knevelhendelpost  correct  is.

Installeer  de  schroefklem  en  de  knevelhendel  in  de  toorts.

(4)  Nadat  het  stiftlassen  is  voltooid,  laat  u  de  trekker  los  en  beweegt  u  de  toorts  verticaal  terug.  (Diagram  26)

1.  Gebruik  een  dopsleutel  om  de  vaste  klemschroef  te  verliezen.

(2)  Als  het  basismetaal  dun  is,  zal  het  bij  druk  deuken.  Het  moet  een  grondplaat  toevoegen  bij  het  stiftlassen.

klem

Gebruik  een  tang  om  het  vast  te  klemmen,  wanneer  u  het  probleem  

tegenkomt,  dat  kan  de  levensduur  van  de  schroefklem  verlengen.

stiftschroef

(Diagram  25)  Opmerking:  Houd  de  H-10toorts  in  contact  met  het  basismetaal,  nadat  u  de  tapbout  heeft  geplaatst.

Dat  kan  ervoor  zorgen  dat  het  schroefkamp  en  de  stiftschroef  nauw  contact  maken.

schroefklem

Opmerking:  Zorg  ervoor  dat  de  tapbout  in  het  uiteinde  van  de  schroefklem  steekt  en  contact  maakt  met  de  knevelhendel.

9



(2)  Vermijd  trillingen  bij  het  verplaatsen  van  de  machine.

TP

binnendraad  --------  schroefdiameter  *  totale  lengte  -  draaddiameter

S

(1)  De  machine  en  de  toorts  moeten  wegblijven  van  stof,  vochtigheid,  regen.

(2)  Afmeting  buitendraad  --------  draaddiameter  *  totale  lengte:

Defecte  Al  stud

F(1)  Model

Ruw

Defecte  AL  stud:  Het  reliëf  bevindt  zich  niet  in  het  midden  van  het  eindvlak  van  de  stud.  Het  bovenvlak  van  reliëf  is  niet  glad.  De  

grootte  en  hoogte  van  de  reliëfs  zijn  oneffenheden.  Het  eindvlak  van  de  stud  is  grof.

Metaal:  zacht  staal,  roestvrij  staal,  aluminium,  titanium  (Ti),  messing,  koper

Normale  Al  studio

H

(5)  Zet  de  schakelaar  uit  als  u  de  machine  niet  gebruikt.

Smoot

(4)  Reinig  het  stof  en  controleer  de  schroef,  die  de  machine  in  goede  staat  kan  houden.

(3)  Zet  de  machine  niet  omgekeerd,  bescherm  de  machine.

(3)  Normale  AL  stud:  Het  reliëf  bevindt  zich  in  het  midden  van  het  eindvlak  van  de  stud.  Het  bovenvlak  van  reliëf  is  glad.  De  

grootte  en  hoogte  van  de  reliëfs  zijn  goed  consistent.  Het  eindvlak  van  de  stud  is  glad.
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draad

diameter

2-11.  Selecteer  tapbout

2-10.  Onderhoud

diameter

totale  lengte

schroef

totale  lengte

totale  lengte



tegen  de  gevaren,  hieronder  samengevat,  die  voortvloeien  uit  laswerkzaamheden.  Voor  meer  gedetailleerde  informatie,  bestel

Werk  in  aanwezigheid  van  voldoende  ventilatie  en  gebruik  ventilatoren  rond  de  boog  om  te  voorkomen  dat  gassen  zich  binnenin

Deze  machine  produceert  geen  direct  geluid  van  meer  dan  80  dB.  De  plasmasnij-/lasprocedure  kan  geluidsniveaus  boven  genoemde  

grens  produceren;  gebruikers  moeten  daarom  alle  wettelijk  vereiste  voorzorgsmaatregelen  nemen.

Houd  uw  hoofd  uit  de  buurt  van  dampen.

LASSEN  KAN  SCHADELIJK  ZIJN  VOOR  JEZELF  EN  ANDEREN.  De  gebruiker  moet  daarom  worden  opgeleid

LAWAAI

Vonken  (sprays)  kunnen  brand  veroorzaken  en  de  huid  verbranden;  zorg  er  daarom  voor  dat  er  geen  ontvlambare  materialen  in  de  

buurt  zijn  en  draag  geschikte  beschermende  kleding.

DAMPEN  EN  GASSEN  -  Kan  gevaarlijk  zijn  voor  uw  gezondheid.

Deze  machine  is  vervaardigd  in  overeenstemming  met  de  instructies  in  de  geharmoniseerde  norm  en  mag  uitsluitend  worden  gebruikt  voor  

professionele  doeleinden  in  een  industriële  omgeving.  Er  kunnen  potentiële  problemen  zijn  bij  het  waarborgen  van  elektromagnetische  

compatibiliteit  in  niet-industriële  omgevingen.

VRAAG  BIJ  STORINGEN  HULP  AAN  GEKWALIFICEERD  PERSONEEL.

Zorg  ervoor  dat  uw  werkhouding  veilig  is.

RISICO  OP  BRAND  EN  BRANDWONDEN

ELEKTROMAGNETISCHE  COMPABILITEIT

Alle  

cilinders  en  drukregelaars  die  bij  laswerkzaamheden  worden  gebruikt,  moeten  met  zorg  worden  behandeld.

Isoleer  uzelf  van  zowel  de  aarde  als  het  werkstuk.

Bescherm  anderen  door  geschikte  schilden  of  gordijnen  te  installeren.

kledingstukken.

Raak  onder  spanning  staande  elektrische  onderdelen  of  elektroden  niet  aan  met  blote  huid,  handschoenen  of  natte  kleding.

Niet  lassen  in  de  buurt  van  containers  onder  druk,  of  in  aanwezigheid  van  explosief  stof,  gassen  of  dampen. .

EXPLOSIES

Installeer  en  aard  het  lasapparaat  volgens  de  geldende  voorschriften.

Bescherm  uw  ogen  met  lasmaskers  met  gefilterde  lenzen  en  bescherm  uw  lichaam  met  de  juiste  veiligheid

BOOGSTRALEN  -  Kan  de  ogen  verwonden  en  de  huid  verbranden.

ELEKTRISCHE  SCHOK  -  Kan  dodelijk  zijn.

De  magnetische  velden  die  door  hoge  stromen  worden  opgewekt,  kunnen  de  werking  van  pacemakers  beïnvloeden.  Dragers  van  vitale  

elektronische  apparatuur  (pacemakers)  dienen  hun  arts  te  raadplegen  alvorens  te  beginnen  met  booglassen,  snijden,  gutsen  of  puntlassen.

de  handleiding.

het  werkgebied.

PACEMAKER
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3.  Veiligheidsmaatregelen

4.  Problemen  oplossen

De  machine  met  drie  beschermingsfunctie.  Als  de  machine  abnormaal  is,  raadpleeg  dan  het  volgende:  1)  Bescherming  

tegen  oververhitting ;

Er  is  een  aux-transformator  in  de  machine.  De  aux-transformator  is  met  thermische  schakelaar.  De  temperatuur  van  de  

transformator  zal  stijgen  na  het  werk  van  de  machine.  Als  de  machine  te  veel  wordt  gebruikt  en  oververhit  raakt,  gaan  de  

indicatoren  "auto"  en  "handmatig"  aan  de  voorkant  branden  en  stopt  de  machine  met  de  uitvoer.  Over  het  algemeen  is  de  

inschakelduur  van  de  machine  voldoende  voor  autoschadeherstel.  Als  de  machine  oververhit  raakt  bij  een  lage  werkbelasting,  

controleer  dan  de  ventilator.
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2)  Beveiliging  tegen  kortsluiting  

Nadat  het  vermogen  van  de  machine  is  afgegeven,  stopt  de  machine  met  opladen  als  de  toorts  en  de  aardingskabel  kortsluiting  houden.  

De  toorts  en  de  aardingskabel  moeten  het  circuit  openen,  de  machine  kan  opnieuw  opladen  en  lassen.

3)  Overstroombeveiliging  In  het  

huidige  monster  is  deze  functie  niet  aanwezig.  Maar  we  zijn  van  plan  om  in  de  toekomst  zekering  toe  te  voegen.  Als  de  zekering  kapot  is,  

betekent  dit  dat  de  machine  abnormaal  is  en  te  veel  stroom,  neem  dan  contact  op  met  de  klantenservice.

Geen  kracht

3.  Controleer  de  

stroomzekering  4.  controleer  de  transformator,  

misschien  oververhit  5.  Neem  contact  op  met  de  fabrikant.

3.  Controleer  de  hoofdschakelaar.

4.  Neem  contact  op  met  de  fabrikant.

1.  Controleer  het  vermogen  van  de  ventilator.

1.  Controleer  de  bronstroom.

2.  Controleer  de  ventilator,  misschien  zit  er  iets  in  de  ventilator.

1.  Controleer  de  uitgangskabel  voor  toorts  &  aarde  2.  

Controleer  de  verbinding  voor  toorts  &  aarde.

2.  Controleer  de  ingangskabel.

Ventilator  werkt  niet

Geen  las

3.  Neem  contact  op  met  de  fabrikant.


