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(MKD) УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА 

 

 
Upatstvo za upotreba na 

MIG-MAG заварувачи 
 

 

 

 

                                                    
 

 

 
 Zavaruva~i za varewe so kontinuirana `ica za elektrola~no 

zavaruvawe MIG/MAG i Fluks predvideni za industriska i 

profesionalna upotreba. 

 
1. OP{TA SIGURNOST ZA ELEKTROLA^NO ZAVARUVAWE 

 
 Korisnikot mora dovolno da bide informiran za sigurnosnata upotreba 

na zavaruva~ot, za rizicite povrzani so procedurite za elektrozra~no 

zavaruvawe, za sigurnosnite merki, kako i za procedurite vo slu~aj na itnost.  

 

Va`no! 



 

 

 

 

- Da se izbegnuva direkten kontakt so struniot krug na zavaruvaweto. Naponot 

vo prazno koj go sozdava generatorot mo`e da bide opasen vo odredeni 

situacii. 

- Spojuvaweto na kablite za zavaruvawe, kako i proverkite i poprakite moraat 

da bidat izvr[eni dodeka aparatot  e ugasnat i isklu~en od strujata. 

- Da se ugasni aparatot i da se isklu~i od el. mre`a pred zamenuvaweto na 

o[tetenite delovi na baterijata. 

- Priklu~uvaweto na el. mre`a mora da bide izvr[eno vo soglasnost so 

odredbite i zakonite za za[tita pri rabota. 

- Zavaruva~ot mora da bide priklu~en na neutralen [taker so zazemjuvawe. 

- Zavaruva~ot ne smee da se upotrebuva vo vla`ni I vodeni prostorii ili na 

do`d. 

- Ne smeat da se koristat kabli so o[tetena izolacija ili so labavi 

priklu~oci. 

 

- Ne smee da se zavaruva na sadovi, mesta, ili cevki koi sodr`ele ili sodr`at 

zapalivi te~nosti ili materii. 

- Da se izbegnuva zavaruvawe na materijali koi bile ~isteni so hlorirani 

rastvori ili vo blizina na navedenite materii. 

- Ne smee da se zavaruva na sadovi koi se pod pritisok. 

- Da se obezbedi prikladna razmena na vozduh ili da se obezbedi soodvetno 

v[mukuvawe na ~adot koj se sozdava za vreme na vareweto vo blizina na lakot. 

Potreben e sistematski pristap za da se procenat ograni~uvawata za 

izlo`uvawe na ~adot koj se sozdava vo tekot na zavaruvaweto, vo zavisnost od 

negoviot sostav, koncentracijata i dol`inata na izlo`uvaweto. 

- Bocata da se ~uva podaleku od izvorite na toplina, vklu~uvaj]i gi I 

son~evite zraci. 

 

- Potrebno e da se upotrebi soodvetna elektri~na izolacija vo odnos na 

elektrodata, na par~eto koe se obrabotuva i eventualnite metalni delovi 

legnati na podot vo blizina. Toa mo`e da se postigne koristej]i soodvetni 

za[titni rakavici, ~evli, [lem i obleka, kako i izolacioni prekrivki i 

tepisoni. 

- Sekoga[ e potrebno o~ite da se za[titat so soodvetna maska ili [lemso 

inaktinski stakla. 

- Da se upotrebuva za[titan obleka koja [to e otporna na ogan, so [to se 

onevozmo`uva izlo`uvawe na ko`ata na ultravioletovite i infracrvenite 

zraci koi gi proizveduva lakot. Potrebno e da se za[titat i drugite lica koi 

se nao\aat vo blizina na lakot so nereflektira~ki zavesi. 

 

- Elektromagnetnite poliwa koi se sozdvaat pri zavaruvaweto mo`at da 

vlijaat vrz rabotata na elektri~nite i elektronskite uredi. Nositelite na 

elektri~ni i elektronski `ivotni uredi (pejsmejker, respirator itn.) moraat 

da se sovetuvaat so lekar pred da se posetuva mesto kade se vr[i zavaruvawe so 

vakov vid zavaruva~i. 

Na nositelite na elektri~ni ili elektronski `ivotni uredi im se sovetuva da 

ne upotrebuvaat vakov vid na zavaruva~i. 

 



 

 

 

- Ovoj  vid zavaruva~i gi zadovoluvaat barawata na tehni~kite standardi na 

proizvofite za isklu~iva upotreba vo industrijata i za stru~na upotreba.  Ne 

se garantira zadovoluvawe na elektromagnetnata kompatibilnosy vo 

doma]instvata. 

 

Dopolnitelni merki na vnimanie 

 

- Operacii na zavaruvawe 
 

- Vo prostorii so visok rizik od struen udar 

- Vo zatvoreni prostorii 

- Vo prisustvo na zapalivi i eksplozivni materijali. 

Preventivno moraat da bidat od strana na stru~no lice i izvr[eni vo 

prisustvo na drugi lica obu~eni za intervencija vo slu~aj na itnost. 

- Moraat da se prezemat tehni~kite sigurnosni merki opi[ani pod to~kite 5, 

10, A 7, A 9 (Tehni~ki specifikacii IEC III CLC/TS 62081). 

- Na rakuva~ot mora da mu se zabrani zavaruvawe vo izdignat odnos so podot, 

osven vo slu~j na upotreba na sigurnosni platformi. 

- Naponot pome\u nosa~ot na elektrodi ili baterija: rabotej]i so pove]e 

zavaruva~i na eden del ili na pove]e delovi koi [to se elektri~no povrzani, 

mo`e da se sozdade opasen zbir na naponi vo prazno, pome\u dva razli~ni 

nosa~i na elktrodi ili baterii, a ovie naponi mo`at da dostignat vrednost 

dvapati pogolema od prifatliviot limit. Potrebno e iskusen coordinator da 

izvr[i instrumentalno merewe, za da se utvrdi dali postoi kakov bil rizik i 

koj  bi prezel soodvetni merki na za[tita I bezbednost kako [to e navedeno 

vo to~kata 5.9 (Tehni~ki specifikacii IEC III CLC/TS 62081).  

 

Ostanati rizici 

 

- Prevrtuvawe: zavaruva~ot da se postavi na horizontalna povr[ina koja [to 

ima soodvetna nosivost vo odnos n ate`inata na aparatot. Vo sprotivno postoi 

mo`nost od prevrtuvawe. 

- Nesoodvetna upotreba: opasno e aparatot da se upotrebuva za kakva bilo cel 

koja se razlikuva od predvidenata (odmrznuvawe na cevki od vodovodnata 

mre`a). 

- Zabraneto e ra~kata na aparatot da se upotrebuva za obesuvawe. 

- Za[titnite i podvi`nite delovi na ku]i[teto na zavaruva~ot i uredot za 

napojuvawe so `ica moraat da bidat na svojata pozicija pred zavaruva~ot da se 

priklu~i na elektri~nata mre`a. 

 

Vnimanie! Site intervencii na delovite pri dvi`ewe na uredot za 

snabduvawe so `ica: 

 - Zamena na vaqakot ili voda~ot na `icata 

 - Vnesuvawe na `icata vo vaqakot 

 - Postavuvawe na makara so `ica 

 - ^istewe na vaqakot, zap~anicite i prostorot okolu niv 

 - Podma~kuvawe na zap~anicite 



 

 

 

Mora da bide izvr[eno dodeka aparatot e ugasnat i isklu~en od elektri~nata 

mre`a. 

- Zabraneto e podigawe na aparatot za zavaruvawe. 

 

2. VOVED I OP{T OPIS 

2.1. Kompaktna naprava za zavaruvawe (slika A1). 

 
Ovaj aparat e za la~no zavaruvawe na struja, proektiran specifi~no za 

zavaruvawe na MAG jagleroden ~elik ili na ~elik slabo vrzan so za[titen 

plin SO2 ili me[avina na argon/SO2 upotrebuvaj]i polni ili cevkasti 

elektrodi. 

Voedno e soodveten za zavaruvawe MIG na ner\osuva~ki ~elik so plin Argon 

+1-2% kislorod i aluminium so plin Argon, upotrebuvaj]i elektrodi 

soodvetni za par~eto koe [to se vari. 

 

2.2. Aparat za zavaruvawe so otstranliv ured za povlekuvawe `ica 

(slika A2). 
 

Aparat za zavaruvawe so neprekinato napojuvawe na `ica na koli~ka, 

trofazen, so ventilator za zavaruvawe MIG/MAG/FLUKS ili tvrdo lemewe, 

so otstranliv ured za povlekuvawe `ica so 4 vaqaci. Fleksibilnost za 

upotreba so razli~ni vidovi materijali, kako na primer ~elik, prohrom, 

aluminum. Visok broj na nivoa na regulacija na naponot na lakot. So pomo[ na 

dodatna oprema mo`no e da se zgolemi spektarot na deluvawe, ovozmo`uvaj]i 

razdale~enost me\u uredot za povlekuvawe `ica i generatorot do 10 metri. 

 

2.3. Seriska dopolnitelna oprema  
- Baterija 

- Povratna `ica so [tipka za zazemjuvawe 

- Komplet trkala. 

 

2.4. Dopolnitelna oprema po nara~ka 

- Elektronska karti~ka so dvoen upravuva~ na vremeto 

- Grupa na kabli za priklu~uvawe na generator - uredot za povlekuvawe `ica 

(samo za zavaruva~ite za otstranliv ured za povlekuvawe `ica). 

 

3. Tehni~ki podatoci 

3.1. Plo~ka so podatoci 

Glavnite podatoci koi se odnesuvaat na upotrebata i na rezultatite za 

zavaruvawe navedeni se na plo~kata so karakteristiki so slednoto zna~ewe. 

 

    Figurina V 

 

1. Evropska odredba za sigurnost i izrabotka na zavaruva~i za elektrola~no 

zavaruvawe. 

2. Simbol za vnatre[nata struktura na zavaruva~ot. 

3. Simbol za predvidenata procedura za zavaruvawe. 



 

 

 

4. Simbolot S ozna~uva deka mo`at da se izveduva zavaruvawe vo prostorija so 

pogolem rizik od struen udar (pr. vo blizina na golemi metalni povr[ini) 

5. Simbolite na liniite ozna~uvaat  

1~ Ednofazen naizmeni~en napon 

3 ~ Trofazen naizmeni~en napon 

 6. Za[titniot stepen na ku]i[teto. 

 7. Podatoci za linijata na napojuvawe 

  - U1 : Naizmeni~en napon i frekfrencija za napojuvawe na zavaruva~ot 

(prifatliva granica e +- 10%). 

  - I1:Maksimalna struja koja [to linijata ja apsorbira. 

  - I – Efektivna struja na napojuvaweto. 

 8. Rezultati na krugot na zavaruvawe. 

  - U0: Maksimalen napon vo prazno (otvoren krug na zavaruvawe) 

  - I2/U2: Normalizirani odgovara~ki struja i napon koi [to mo`e da gi 

ispora~ aparatot vo tekot na zavaruvaweto. 

  - X: Odnos na prekinuvawe: go ozna~uva vremeto za koe zavaruva~ot mo`e 

da ispora~a soodvetna struja (ist stepen). Se ozna~uva vo % na osnova ciklusot od 10 

min (pr. 60% = 6 min rabota i 4 odmor itn.). Vo slu~aj da se preminat faktorite na 

upotreba (navdeni na plo~kata, koi se odnesuvaat na sobna temperature od 40 S) ]e se 

uklu~i termi~kata za[tita (zavaruva~ot ]e ostane vo stend baj dodeka 

temperaturata ne se vrati vo dopu[tenite granici). 

  A/V-A/V: ozna~uva rasponot za regulacija na strujata za zavaruvawe 

(min-maks) so soodvetniot napon na lakot. 

 9. Mati~en broj za identifikacija na zavaruva~ot (neophoden za servisirawe, 

za nara~uvawe rezefvni delovi, za otkrivawe na potekloto na proizvodot). 

 10. Vrednost na osiguruva~ot so kasno palewe za za[tita na linijata. 

11. Simboli koi se odnesuvaat na sigurnosnite merki, ~ie zna~ewe e navedeno 

vo poglavjeto br. 1 Op[ta sigurnost za elektrola~no zra~ewe. 

 

3.2. Ostanati tehni~ki podatoci: 

- Aparat za zavaruvawe vidi ja tabelata 1 

- Baterija vidi ja tabelata 2 

 

4. Opis na zavaruva~ot 

4.1. Uredi za kontrola, regulacija i priklu~uvawe (fig. A) 

 

5. Postavuvawe na aparatot 
Vnimanie site raboti za postavuvawe na aparatot i elektri~nite priklu~oci moraat 

da bidat izvedeni dodeka aparatot e ugasnat i isklu~en od struja. 

 

5.1. Podgotovka (fig. S) 

Da se otstrani opakovkata od aparatot i da se izvr[i monta`a na odvoenite delovi 

koi se nao\aat vo opakovkata. 

 

5.1.1. Spojuvawe na povratniot kabel so [tipkata (fig D-E) 

 

5.2. Na~in na podigawe na zavaruva~ot 

Site zavaruva~i opi[ani vo ova upatstvo nemaat system za podigawe. 

 



 

 

 

5.2.1. Priklu~uvawe na elektri~nata mre`a 

- Pred kakvo bilo priklu~uvawe mora da se proveri dali tehni~kite podatoci od 

plo~kata na zavaruva~ot soodvetstvuvaat so naponot i frekfrencijata na 

elektri~nata mre`a na mestoto kade treba da se priklu~i aparatot. 

- Zavaruva~ot mora da bide priklu~en na [taker so zazemjuvawe. 

 

5.2.2. {taker i utika~ 

Na Kabelot za napojuvawe da se priklu~i normaliziran utika~ (3R + T za 3 fazi) so 

soodveten kapacitet i da se osposobi [taker so osiguruva~i ili so avtomatski 

prekinuva~. Soodvetniot terminal za zazemjuvawe mora da bide priklu~en na 

provodnikot za zazemjuvawe (`olto - zelena) `ica. Vo kolonata 1 (tabela 1) se 

navedeni sovetuvanite vrednosti na osiguruva~ite so zadocneto palewe vo amperi., 

vrz osnova na maksimalnata nominalna struja koja [to ja ispora~uva zavaruva~ot, 

kako i nominalniot napon. 

 - Za menuvawe na naponot (samo za trofaznata verzija) potrebno e da se deluva 

vnatre vo zavaruva~ot, preku otstranuvawe na oklopot i prekinuva~ot za promena na 

naponot da se obezbedi taka [to da postoi poklopuvawe pome\u priklu~okot naveden 

na signalizira~kata plo~a i naponot na mre`ata.     

 

    Figurina F 

 

Povtorno da se montira oklopot so pomo[ na soodveten alat. 

Zavaruva~ot fabri~ki e osposoben za najvisok napon od spektarot na raspolagawe. 

Na pr. U1 400 V = fabri~ki osposoben napon. 

Vnimanie! 
Nepo~ituvaweto na navedenite pravila go onesposobuva sigurnosniot system koj [to 

go predvidel proizveduva~ot (klasa 1), so [to mo`at da se predizivikaat te[ki 

posledici po licata i po predmetite. 

 

5.3. Priklu~uvawe na krugot na zavaruvawe. 

Vnimanie! 
Pred izvr[uvaweto na slednite priklu~uvawa da se proveri dali aparatot e ugasnat 

i isklu~en od strujata. 

 

Vo tabelata (tabela 1) se navdeni prepora~anite vrednosti za kablite za zavaruvawe 

(vo mm2) vrz osnova na maksimalnata struja [to ja ispora~uva aparatot. 

 

5.3.1. Priklu~ok za boca 

- Na postamentot zad aparatot mo`e da se postavi boca od maksimum 20 kg. 

- Da se navije reduktorot na pritisok na ventilot na plinskata boca, stavaj]i 

pome\u soodveten reduktor koj e dostaven kako priklu~ok, koga se upotrebuva gas 

Argon ili me[avina Argon/SO2. 

- Da se priklu~i vleznata cevka za plin na reduktorot i da se blokira stega~ot koj se 

dostavuva. 

-  Da se olabavi stegata za regulacija na pritisokot na reduktorot, pred da se otvori 

bocata. 

 

5.3.2. Priklu~uvawe na povratniot kabel na strujata za zavaruvawe. 



 

 

 

 Mora da se priklu~i na delot koj [to se zavaruva ili na metalnata masa na koja [to 

e potpren, [to poblisku do mestoto na spojuvawe. Ovaj kabel mora da bide priklu~en 

mestoto so oznaka (-). 

 

5.3.3. Priklu~uvawe na baterijata 

Baterijata za zavaruvawe da se priklu~i na soodvetniot priklu~ok i cvrsto da se 

stegne stegata za bloda. Da se osposobi za prvo stavawe `ica , taka [to ]e se izvadat 

mlaznikot i kontaktnoto cev~e, kako bi se olesnalo izleguvaweto. 

 

5.4. Postavuvawe na makarata so `ica. 

Vnimanie! 
Pred izvr[uvaweto na slednite priklu~uvawa da se proveri dali aparatot e ugasnat 

i isklu~en od strujata. 

 

Da se proveri dali valjacite za vle~ewe na `icata, zap~nikot za vodewe na `icata i 

kontaktnoto cev~e od bateijata, odgovaraat na debelinata i vidot na `icata koja 

imate namera da ja upotrebuvate i deka se soodvetno postaveni. Vo tekot na 

provnuvaweto na `icata ne smee da se upotrebuvaat za[titni rakavici. 

- Da se otvori vratni~kata od ku]i[teto na makarata. 

- Da se postavi makarata so `ica na vratiloto i da se proveri dali maloto trkalce za 

vle~a od vratiloto e soodvetno postaveno vo predvidenata dupka (1a). 

- Da se oslobodi/dat kontravaljakot/cite i da se oddale~i/~at dolniot/nite valjaci 

(2a). 

- Da se proveli dali maliot valjak/valjaci za povlekuvawe e/se soodvetni za 

upotrebenata `ica. 

- Da se oslobodi krajot na `icata i so odlu~en rez da se napravi nepravilen zasek, 

valjakot da se zavrti sprotivno na strelkite na ~asovnikot i da se provni krajot 

vnatre vo vlezot od uredot za vodewe na `icata, turkaj]i ja istata 50 - 100 mm vnatre 

vo uredot za vodewe na `icata od priklu~okot na baterijata (2s). 

- Povtorno da se postavi kontravaljakot/cite so regulirawe na pritisokot na sredna 

vrednost, da se proveli deka `icata e pravilno postavena vnatre vo otvorot na 

dolniot valjak (3). 

- Popoleka da se zastani koturot so soodvetna regulacija na zatvora~ot postaven vo 

srdinata na samiot kotur (1b). 

- Da se otstranat mlaznikot i kontaktnoto cev~e (4a). 

- Da se priklu~i utika~ot na zavaruva~ot vo [tekerot, zapalete go zavaruva~ot i 

pritisnete go kop~eto od baterijata ili kop~eto za napreduvawe na zicata koe [to 

se nao\a na komandnata tabla (ako e prisutno) i da se po~eka vrvot na `icata da 

izleze za 10 - 15 mm na predniot del od baterijata, po [to mo`ete da go otpu[tite 

kop~eto. 

Vnimanie!  
Vo tekot na ovie operacii `icata e pod napon i podle`i na mehani~ka snaga, zatoa 

bez soodvetna za[tita mo`e da predizvika opasnost od struen udar, fizi~ka povreda 

i mo`e da predizvika elektri~ni lakovi. 

 

- Predniot del od baterijata ne smee da se naso~uva kon delovi od teloto. 

- Baterijata ne smee da se dobli`uva do bocata. 

- Na baterijata povtorno da se montiraat mlaznikot i kontaktnoto cev~e (4b). 



 

 

 

- Da se proveri dali pravilno e napreduvaweto na zicata. Da se podesi pritisokot na 

valjacite i zastanuvaweto na koturot na najminimalnite vrednosti koi se mo`ni, 

proveruvaj]i `icata da ne se lizne vnatre vo otvorot i poradi golemata inercija na 

koturot koja se javuva pri zastanuvawe zavoite na `icata, da ne se olabavuva 

zatvora~ot. 

- Da se se~e vi[kot `ica koja izleguva od mlaznikot na predniot del od pi[tolot. 

- Da se zatvori strani~nata vratni~ka. 

 

6. Zavaruvawe: opis na procedurata 

6.1. Prethodni raboti. 

 - Da se priklu~i kabelot za zazemjuvawe vo priklu~okot (-) (za zavaruva~i koi 

imaat eden kabel). 

   - Da se priklu~i kabelot za zazemjuvawe vo odbraniot brz priklu~ok (-) vo 

zavisnost od materijalot koj se zavaruva (za aparati so 2 utika~i za zazemjuvawe). 

 - Brziot utika~(-) so maksimalna reaktivnost ^^^ za aluminium i negovi 

leguri i za leguri na bakarot. 

 -  Brziot utika~ (-) so minimalna reaktivnost ^^ za ner\osuva~ki ~elik, 

jagleroden ~elik i slabo vrzan ~elik.  

 - Da se priklu~i povratniot kabel na del~eto k[to se vari. 

 - Da se otvori i da se regulira izlezniot za[titen plin so pomo[ na 

reduktorot na pritisok (5-7 l/min). 

 - Da se vklu~i zavaruva~ot da se namesti strujata za zavaruvawe so rotacioniot 

komutator. 

       Figurina 1 

 

6.2. Zavaruvawe (fig L) 

Koga ]e se namesti aparatot vr[ej]i gi prethodno opi[anite operacii, dovolno ]e 

bide prika~i [tipkata za zazemjuvawe na par~eto [to se zavaruva i da se pritisne 

kop~eto na baterijata. Potrebno e baterijata da se dr`i na soodvetna oddale~enost 

od par~eto koe [to se zavaruva. 

Koga treba poslo`eno da se zavaruva, korisno e prethodno da probate na par~iwa koi 

se za otpad, deluvaj]i istovremeno na ra~iwata za regulacija, kako bi se podobrilo 

zavaruvaweto. Ako lakot se davi vo kapki i te`nee kon zzgasnuvawe ]e bide potrebno 

da se zgolemi brzinata na `icata ili da se odbere pomala vrednost na strujata. 

Naprotiv ako `icata te`nee kon nasilno punktirawe na par~eto i predizvikuva 

proekcija na materijalot, ]e bide potrebno da se namali brzinata na `icata. 

Potrebno e da se znae deka sekoja `ica dava podobri rezultati so odredena brzina na 

napreduvawe. Zatoa kaj poslo`eni i podolgi varewa, se isplatuva da se proverat 

`ici so razli~na debelina, za da se izbere najadekvatnata. 

 

6.3. Varewe na aluminium  

Za ovoj vid zavaruvawe kako za[titen plin se upotrebuva argon ili me[avina od 

argon i helijum. @icata koja [to se upotrebuva mora da ima isti osobini kako i 

glavniot materijal. Vo sekoj slu~aj podobro e pove]e da se upotrebuva vrzana `ica 

(pr. aluminium/silicium), a nikoga[ `ica od ~ist aluminium. 

Kaj zavaruvaweto MIG na aluminium nema posebni pote[kotii, osven obidot dobro 

da se provlekuva `icata niz celata baterija, bidej]i kako [to e poznato 

aluminiumot ima slabi mehani~ki osobini, taka [to pote[kotiite ]e bidat 

pogolemi kolku [to e potenka `icata. 



 

 

 

Toj problem e mo`no da se re[i so pomo[ na ovie izmeni: 

 1. Zamenete go ko[ulicata od baterijata so modelot za Teflon. Za simnuvawe 

na ko[ulicata dovolno e da se odvrtat [traf~inata na rabovite na baterijata. 

 2. Da se upotrebat kontaktni cev~iwa za aluminium. 

 3. Da se zamenat malite valjaci za povlekuvawe na `icata so valjaci za 

aluminium. 

 4. Da se zameni ko[ulicata od ~elik na vlezniot ured za povlekuvawe na zica 

so soodvetna ko[ulica za teflon.  

Gorenavedenite delovi predvideni se kako dopolnitelna oprema za aluminium, koja 

[to se dostavuva po nara~ka. 

 

6.4. To~kasto zavaruvawe (fig M) 

So aparatot so `ica mo`no e da se ostvari spojuvawe na limovi postaveni eden vrz 

drug, preku to~ki na zavaruvawe dobieni so dodatok na materijal. Aparatot e osobeno 

namenet za vakva namena, so ogled na toa deka ima upravuva~ na vremeto koj mo`e da se 

regulira, [to ovozmo`uva izbor na najsoodvetnoto vreme za punktirawe i so toa 

dobivawe na to~ki so isti osobini. 

Za vakva namena potrebni se slednive podgotovki: 

 - Da se zameni kapislata na baterijata so kapisla za punktirawe koja [to se 

dobiva po nara~ka. Taa se razlikuva od standardnata po cilindri~niot oblik i po toa 

[to na dolniot del ima otvor za gas. 

 - Da se postavi komutatorot za regulacija na maksimum. 

 - Da se regulira brzinata na `icata skoro na maksimum. 

 - Da se postavi prekinuva~ot na pozicijata TIMER. 

 - Da se regulira vremeto na punktirawe vo zavisnost od debelinata na limot. 

 Za vr[ewe na punktirawe potrebno e kapislata od  baterijata da se postavi na 

prviot lim i da se pritisne kop~eto od baterijata za zapo~nuvawe na zavaruvaweto. 

`icata predizvikuva usvituvawe na prviot lim i prodira niz nego, pa niz vtoriot 

lim , sozdavaj]i pome\u lien klin. 

Kop~eto mora da bide pritisnato se dodeka upravuva~ot na vremeto ne go isklu~i 

zavaruvaweto. 

So taa procedura mo`e da se izvr[i punktirawe i vo uslovi koga ne e mo`no da se 

izvr[i punktirawe so tradicionalni aparati, so ogled na toa [to mo`at da se 

spojat limovi do koi ne e mo`no da se dojde od zadnata strana, kako na primer kutii 

ili rezervoari. 

Voedno e namalena i te`inata na rabotata na operatorot, so ogled na toa [to 

baterijata e mo[ne lesna. 

Granicata na upotreba na takviot system e uslovena za debelinata na prviot lim, 

dodeka vtoriot lim mo`e da bide zna~itelno podebel. 

 

7. Servisirawe  

Vnimanie! 
Pred izvr[uvaweto na rabotite za servisirawe da se proveri dali aparatot e 

ugasnat i isklu~en od strujata. 

 

7.1. Redovno servisirawe 

Operaciite za redovno servisirawe mo`e da gi izvr[i rakuva~ot. 

 

7.1.1. Baterija 



 

 

 

- Da se izbegnuva baterijata i kabelot da le`at na topli delovi, bidej]i toa bi 

predzvikalo topewe na izolacioniot material. 

- Potrebno e povremeno da se proveri celosta na cevkite i priklu~okot za gas. 

- Pri sekoja zamena na makara potrebno e so komprimiran vozduh da se izduva 

ko[ulicata za vodewe `ica (so mak. 5 bar) i da se proveri celosta na istiot. 

- Da se proveri ispravnosta i istro[enosta na krajnite delovi na baterijata: 

kapisla, kontaktnoto cev~e, difuzorot na gasot. 

 

7.1.2. Ured za napojuvawe so `ica 

^esto da se proveruva sostojbata na valjakot za povlekuvawe `ica, povremeno da se 

otstrani metalnata pra[ina tuka se natalo`ila (valjacite i vodi~ite na `ica na 

vlez i izlez). 

 

7.2. Vonredno servisirawe 

Site zafati za vonredno servisirawe moraat da bidat izvr[eni od strana na stru~ni 

kvalifikuvani lica. 

 

Eventualnite proverki izvr[eni pod napon vnatre vo zavaruva~ot mo`at da 

predizvikaat te`ok struen udar poradi direkten kontakt so delovi koi [to se pod 

napon ili mo`at da predizvikaat te[ka povreda pri kontakt so delovite koi [to se 

vo dvi`ewe. 

- Potrebno e redovno, vo zavisnost od setpenot na upotreba, da se proveri 

vnatre[nosta na zavaruva~ot i so pomo[ na suv komprimiran vozduh da se otstrani 

pra[inata  koja se natalo`ila na transformatorot (maks. 10 bari). 

- Da se izbegnuva mlazot od komprimiran vozduh da se naso~uva kon elektroni~kite 

komponenti vo aparatot. Eventualno da se is~istat so mnogu meka ~etka . 

- Potrebno e da se proveri dali elektri~nite priklu~oci se pravilno priklu~eni i 

dali kablite se pravilno izolirani. 

- Posle toa e potrebno da se zacvrsti ku]i[teto na zavaruva~ot i nikako ne smee da 

se zavaruva so otvoren zavaruva~ bez ku]i[te. 

 

 

    

Гаранциски услови 

 

Не подлежи на гаранција ( потрошен материјал) 

 

1. сопјка на кабел со апарат, 

2. носач на електроди, 

3. рачка за жица, 

4. штипка за нула 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

(SRB) UPUTSTVO ZA UPOTREBU 

 

 
Упатство за употребу на 

МИГ-МАГ заваривачи 
 

 

 

 

                                                 
 

 

 
 Заваривање са континуираном контролом МИГ/МАГ 

заваривања и флукса намењених за индустријску и 

професионалну употребу. 

 
1. ОПЦИЈА СИГУРНОСТИ ЗА СТРУЈУ БЕЗ ЗАВАРИВАЊА 

 
 Корисници морају бити довољно информисани о безбедној употреби 

шава, о ризицима везаним за поступке електрозаваривања, о безбедносним 

мерама, као ио поступцима у сервисној зони.  

 

Ва`но! 

 Translated from Macedonian to Serbian - www.onlinedoctranslator.com 

https://www.onlinedoctranslator.com/en/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=doc&utm_campaign=attribution
https://www.onlinedoctranslator.com/en/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=doc&utm_campaign=attribution


 

 

 

 

- Да бисте избегли директан контакт са струнот круг на заварувавето. 

Вакум који генерише генератор може бити опасан у одређеним 

ситуацијама. 

- Искључите каблове за заваривање, како проверити и проверити мораат 

да бисте били сигурни да су апарати и наставци искључени са 

конструкције. 

- Не искључујте уређај и искључите напајање. мре`а пред заменувавето на 

о [тетените делови на батеријама. 

- Приклу ~ увавето на ел. Мора да се ради у складу са одређеним одредбама 

и обичајима рада. 

- Затегните заптивку тако да буде повезана са неутралним. 

- Заварува ~ от није дозвољено да се користи у влажним и воденим 

просторима или ради погодности. 

- Немојте користити каблове са лабавом изолацијом или лабавим 

утикачима. 

 

- Немојте бити у искушењу да копате по најтужнијем, месту или цевима које 

садрже или садрже садржај или материјале. 

- Избегавајте заваривање материјала који су чак и хлорисани директно или 

у непосредној близини материјала. 

- Не смее да се заварује на садови који се под притисок. 

- За спровођење кратког споја клима уређаја или за спровођење здравог в 

[мукуваве на ~ адот који обећава време за варевето у близини лакта. 

Потребан је систематски приступ да се процени обим стварања отпада, у 

зависности од брзине протока, концентрације и концентрације отпада. 

- Боцата да се ~ ува подалеку од изворите на хеатина, вклу ~ увај] и ги И 

сон ~ евите зраци. 

 

- Неопходно је користити одговарајућу електричну изолацију у односу на 

електроду, на делу који се обрађује и евентуалним металним деловима 

испод пода у близини. Тоа мо`е да се постигне користиј] и соодветни за 

[титни ракавици, ~ евли, [лем и облека, како и изолациони прекривки и 

теписони. 

- Неопходно је користити маску са одговарајућом маском или неактивним 

стаклом. 

- Користити заштитну одећу која је отпорна на корозију, чиме се 

елиминише потреба за ултраљубичастим и инфрацрвеним зрачењем за 

производњу лака. Остале људе који се налазе у крилу неопходно је 

заштитити нерефлектујућим з ки завеси. 

 

- Електромагнетна поља која се спајају током заваривања да утичу на рад 

електричне енергије и електронике. Носачи електричних и електронских 

уређаја (пејсмејкери, респиратори и сл.) морају се консултовати са лекаром 

пре постављања на место заваривања овом врстом апарата за заваривање. 

Носиоцима електричних или електронских уређаја се саветује да не 

користе такав вид на завару. И. 

 



 

 

 

- Ова врста заваривања задовољава захтеве техничких стандарда и 

производа за индустријску употребу у индустрији и за конструкцијску 

употребу. Задовољство електромагнетном компатибилношћу код куће није 

загарантовано. 

 

Допунски брендови внимание 

 

- Операција на заваруваве 

 
- У просторијама са високим ризиком од струјног удара 

- У затвореним просторима 

- У присуству запаљивих и експлозивних материјала. 

Превентивни морал треба да се даје из песме особе и изводи у присуству 

других лица која су обавезна да интервенишу у вршењу промискуитета. 

- Захтеви за техничке спецификације брендова 5, 10, А 7, А 9 (Техничке 

спецификације ИЕЦ ИИИ ЦЛЦ / ТС 62081). 

- Дршка се не сме заварити за подни прикључак, осим када се користе 

безбедне платформе. 

- Напонот поме \ у носа на от на елецтроде и баттери: работеј] и со пове] е 

заварува на и еден дел или на пове] е делови кои [то се електри~ но 

позрзани, мо`е да се создаде опасен збир на вацуум чистачи, постоје два 

различита лежаја на електродама или батеријама, а ови прекидачи могу 

повећати вредност двоструко више од повољне границе. Неопходно је 

користити координатора за извођење инструменталних мера, како би се 

утврдило да ли постоји ризик и са одговарајућом ознаком профита на 

заштиту и безбедност као што је наведено у одељку 5.9 (Техничка 

спецификација ИЕЦ ИИИ ЦЛ / ТС 62081). 

 

Останати ризици 

 

- Реверзно: заваривање се поставља на хоризонтални вентил који има 

одговарајући капацитет у односу на рад апарата. У супротном положају 

постоји могућност превртања. 

- Неодговарајућа употреба: опасно је користити уређај за било који од оних 

који се разликују од предвиђених (замрзавање цеви из водоводне мреже). 

- Забрането е ра ~ ката на апарат да се користи за обесуваве. 

- Заштитни и покретни делови на завареном споју и уређај за заваривање 

тако да је потребно лицитирати свој положај пре заваривања како би се 

спојила електрична мрежа. 

 

Внимание! Интервенције на лицу места на испоруци два 

средства набавке са `ица: 

 - Замена на ваћакот или вода ~ от на `ицата 

 - Внесуваве на `ицата во вакакот 

 - Поставуваве на макара со `ица 

 - те истеве на вакакот, зап ~ аниците и просторот околу нив 

 - Подма ~ куваве на зап ~ аниците 



 

 

 

Мора да биде извр [ено додека апаратот е угаснат и искулен од ен од 

електр ~ ната мре`а. 

- Забрането е подигаве на аппаратат за заваруваве. 

 

2. ВОВЕД И ОП {Т ОПИС 

2.1. Компактни алат за заваривање (слика А1). 

 
Овај апарат је погодан за струју заваривања, посебно дизајниран за 

заваривање сечива МАГ угља или сечива са малим оптерећењем тако да је 

[пун СО2 или ме [аргон вода / СО2 утилизер] потпуно напуњен или 

охлађен. 

Такође је користан за заваривање МИГ-а на површини аргона са аргоном + 

+ 1-2% кисеоник хлорида и алуминијума са аргоном, коришћењем 

електрода погодних за део који варира. 

 

2.2. Апарат за заваривање са покретним уређајем за покретање 

`ице (слика А2). 
 

Апарат за заваривање са континуираним контактом `ица на колицима, 

трофазен, са вентилатором за заваривање МИГ/МАГ/ФЛУКС-а или свих 

других лемеве, са скидајућим уређајем за повећање` ица са 4 ноге. 

Флексибилност за употребу са различитим врстама материјала, као што су 

прајмер, прохром, алуминијум. Висок број на нивоу регулације на напонот 

на лакот. Уз помоћ додатне опреме, лако је повећати спектар испоруке, 

оозмо`увај] и смањити капацитет са уређајем за повећање капацитета 

генератора до 10 метара. 

 

2.3. Сериска додатна опрема 
- Батерија 

- Врати `ица со [типа заземјуваве 

- Комплетна тркала. 

 

2.4. Допунска опрема после нара.Ка 

- Електронска картица са двоструким временом приступа 

- Група каблова за повезивање на генератор - уређај за покретање `ица 

(само за заваривање з итеративно уклањање уређаја за старт` ица). 

 

3. Технички подаци 

3.1. Плоча са подацима 

Главни подаци који се односе на употребу и резултате за заваривање су 

названи према плочи са карактеристикама са следећим знањима. 

 

    Фигурина В 

 

1. Европска регулатива о безбедности и производњи заваривања и о 

електро заваривању. 

2. Симбол за унутрашњу структуру вара. 



 

 

 

3. Симбол за предвиђени поступак заваривања. 

4. Симбол С означава да се може заварити у просторији са већим ризиком од 

удара (на пример, близу великих металних површина) 

5. Симболи на линиите зна ~ уваат  

1 ~ Еднопхасе наизмени ~ ен напон 

3 ~ Наизмени трофи ~ ен напон 

 6. За [титниот степен на ку] и [тетка. 

 7. Подаци за неусаглашене линије 

  - У1: Повећан притисак и фреквенција заваривања и заваривања 

(прихватљива граница је + - 10%). 

  - И1: Максимална струја која се апсорбује и апсорбује. 

  - И - Ефективно напајање. 

 8. Резултати кругота на заваруваве. 

  - У0: Максимални вакуум (отворено коло) 

  - И2 / У2: Нормализоване реакционе струје и пригушивачи који могу 

спречити цурење апарата током заваривања. 

  - Кс: Дефинитивно не: означава време за које завар може бити 

напајан струјом (је корак). Израчунава се у % основног циклуса од 10 мин (пр. 60% 

= 6 мин рада и 4 одмора итн.). У случају да се прођу фактори пре употребе 

(наведени на табли, који се понашају на собној температури од 40°Ц), термин 

терминал (закључавање) остаје на постољу до даљњег.температура не расте у 

допу [тените границе). 

  А / ВА / В: Препознаје пуњење за регулисање силе заваривања (мин-

мак) са одговарајућим притиском на колено. 

 9. Број материје за идентификацију заварених спојева (кварови сервиса, 

отварање резервних делова, детекција производа). 

 10. Вредност осигурања обезбеђена са кашњењем плаћања за заштиту 

линије. 

11. Симбол који се односи на сигурносне ознаке, односно знања није 

укључен у поглавјето бр. 1 Безбедносна оцена за електричну контролу. 

 

3.2. Остали доступни технички подаци: 
- Апарат за заваривање види табелу 1 

- Батерија види табелу 2 

 

4. Опис завара ~ от 

4.1. Управљачки уређаји, регулација и укључивање (сл. А) 

 

5. Поставуваве на апаратот 
Обратити пажњу на радове на градилишту за уградњу апарата и електро апарата, 

тако да се апарат и апарат за гашење искључе и одвоје од струје. 

 

5.1. Подготовка (сл. С) 

Уклоните паковање са апарата и уградите појединачне делове који се налазе у 

паковању. 

 

5.1.1. Повезивање повратног кабла са [типката (сл. ДЕ) 

 



 

 

 

5.2. На ~ ин на подигаве на заварува ~ от 

Веб локације немају успостављен систем подршке. 

 

5.2.1. Електрични прикључак на мрежу 

- Пре било каквог повезивања мора се проверити да ли су технички подаци са 

плоче заварени заједно са уљем и фреквенцијом електричне мреже на месту где 

треба да се прикључи. 

- Заварува ~ от мора да биде приклу на ен на [такер со заземјуваве. 

 

5.2.2. {такер и утика ~ 

Каблови за повезивање морају бити прикључени на нормализовани утикач ~ (3Р 

+ Т за 3 фазе) одговарајућег капацитета и могу се подесити [чак и са 

аутоматским пребацивањем ~. Одговарајући терминал за уземљење мора бити 

повезан на проводник за уземљење (`олто - греен)` ица. Колона 1 (Табела 1) 

наводи одговарајуће вредности које даје последњи калем у амперу. 

 - За промену резервоара (само за трофазну верзију) потребно је померити 

унутрашњу страну вара, тако што ћете скинути поклопац и зауставити да се 

резервоар промени тако да [поставити поклопац \ на сигнализира ~ ката пло ~ 

аи напонот на мре`ата.  

 

    Фигурица Ф 

 

Боље је монтирати поклопац уз помоћ алата. 

Фабрике за заваривање су способне да произведу најбољу количину напона из 

спектра. На пр. У1 400 В = фабрички напон. 

Внимание! 
Непоштовање правила обезбеђује сигуран систем који предвиђа развој производа 

(класа 1), тако да можете предвидети последице лиценце и премиса. 

 

5.3. Приклу ~ уваве на кругот на заваруваве. 

Внимание! 
Пре монтаже, уверите се да је уређај у потпуности у функцији и да је искључен из 

електричне мреже. 

 

У табели (табела 1) су наведене препоручене вредности за каблове за заваривање 

(у мм2) на основу максималне струје [која се испоручује апарату. 

 

5.3.1. Приклу ~ ок за боцу 

- На апарат за апарат се може ставити до 20 кг. 

- Ако су редуктори притиска уграђени на вентил за смањење притиска на боцама 

за гас, можете користити редуктор притиска који је повезан са вентилом када 

користите гас Аргон или Аргон / СО2 воду. 

- Ако је цијев вредности спојена на клип на редуктору и стега је затворена што је 

пријатељско. 

- За отпуштање стезаљки за подешавање притиска на редуктору, пре отварања 

пртљажника. 

 

5.3.2. Одвојите повратни кабл од жице за заваривање. 



 

 

 

 Мора да се приклу на и на дело кој [то се заварује или на метална маса на која 

[то е потпрен, [то поблиску до места на споју ваве. Овај кабел мора да биде 

приклу ~ ен местото со ознака (-). 

 

5.3.3. Приклу ~ уваве на батеријата 

Батерија за заваривање се може прикључити на напајање и чврсто затегнути за 

сечиво. Да би се могао пријавити за прво место, да се млазникот и контакт скине, 

као да се лако скида. 

 

5.4. Поставуваве на макарата со `ица. 

Внимание! 
Пре монтаже, уверите се да је уређај у потпуности у функцији и да је искључен из 

електричне мреже. 

 

Да проверимо да ли је вредност `ицата, за ~ ницот за заливање` иката и 

контактног пара из батерије, одговор на дебилината и видео снимак `ицата које 

имате намера да користите и који су правилно постављени. Ако не пронађете оно 

што тражите, само питајте. 

- Да отвори врата ку ката од ку] и [тетка на макарата. 

- Поставити макароне на врата врата и проверити да ли мали точкићи важе за 

врата и да ли су правилно постављени у прописану рупу (1а). 

- Пустити / датирати контраваљацот / цитирати и одвојити дол и / ~ долниот / 

ните ваљаци (2а). 

- Да проверите да ли је мали кофер / кофер погодан за употребу / погодан за 

употребу. 

- Да се олабаве крајеви `ицата и да се резом одлучи да се направи недозвољен 

завар, игла да се окрене у супротном смеру казаљке на сату на стрелцу и да се 

крајеви налазе унутар вредности средства за вођење иката, ћурка] и стање 50. - 

100 мм унутар уређаја за довод воде до прикључка батерије (2с). 

- Поновите постављање извођача / цитата са подешавањем притиска на средњу 

вредност, да проверите да ли је иката правилно постављена унутар отвора доњег 

затварача (3). 

- Зауставите кривину правилном регулацијом затварања стубова на средини 

кривине (1б). 

- Уклоните млазницу и контактирајте млазницу (4а). 

- Ако је утикач утакнут у заварени спој, убаците шав и притисните копију 

батерије или поклопац да подесите цик-цак када није на контролној табли (ако је 

присутно) и да се по~ека врвот на ` иката да изле за 10 - 15 мм на предниот дел од 

батерија, по [то мо`ете да го отпу [тите коп ~ ето. 

Внимание!  
У току ових операција, под је прекривен нафтом, а под је прекривен снегом, тако 

да без одговарајуће заштите могу предвидети опасност од струјног удара, физика 

може изазвати повреде и може изазвати електрични лук. . 

 

- Пуњачи батерија не би требало да буду прикључени на делове тела. 

- Батерија се не пуни добро. 

- Поново саставите батерију и поново контактирајте млазницу (4б) на батерији. 



 

 

 

- Ако покушате да урадите праву ствар и не претерујете. Ако се притисак примени 

на долине и криве се зауставе на минималним вредностима које су ниске, 

покушајте да одржите клизање унутар отвореног простора и изазовете велику 

количину инерције на кривинама која се јавља када су кривине затворене. 

олабавува затвор ~ от. 

- Хајде да видимо мачку која излази из млазнице на предњој страни пиштоља. 

- Да се затвори страни ~ ната вратни ~ ка. 

 

6. Заваруваве: опис поступка 

6.1. Преходни работи. 

 - Укључите кабл у кућиште (-) (за заваривање које има само један кабл). 

  - За спајање кабла за спајање у заштитни брзи прикључак (-) у зависности 

од материјала који се завари (за апарат са 2 терминала за спајање). 

 - Велика брзина ~ (-) са максималном реактивношћу а за алуминијум и 

легуре бакра и легуре бакра. 

 - Велика брзина - (-) са минималном реактивношћу н за нер \ осува ~ ки ~ 

елик, ден елик угља и слаб врзан ~ елик.  

 - Ако је повратни кабл прикључен на део где зависи. 

 - За отварање и регулацију излазног притиска уз помоћ редуктора притиска 

(5-7 л/мин). 

 - Ако је прекидач укључен, прекидач је подешен да се заустави помоћу 

окретног прекидача. 

     Слика 1 

 

6.2. Заваруваве (слика Л) 

Када се апарат укључи, укључите претходну операцију, довољно је уметнути 

утикач да замените део и он ће се савити и исећи копију батерије. Батерију је 

потребно одвојити од течности по количини воде која се пуни. 

Када је потребно заварити, корисно је и претходно пробати делове који су за 

излаз, делувај] и решење за регулацију се подешава, како се подешава 

заваривање. Ако се лак ставља у поклопац и затеже га] потребно је повећати 

брзину иката или изабрати нижу вредност структуре. Напротив, ако ицата 

те`нее цон насилно пунктирија на парт~то и предизикија пројектија на 

материјат,] е биде нецессит да се намали везата на`ицата. 

Потребно је знати да свака `ица даје боље резултате уз одређену брзину 

поређења. Због тога је код малих и разнобојних чокота корисно пробати оне 

различите дебљине, како би се изабрала најпогоднија. 

 

6.3. Вареве на алуминијум 

За ову врсту гаса се користи као заштита од употребе аргона или аргона и 

хелијума. @ицата која [то се употреба мора да има исти особини како и главниот 

материјал. У сваком случају је боље користити ица везу (пр. 

алуминијум/силицијум), а друга ица је направљена од алуминијума. 

Кај заварувавето МИГ на алуминијум нема специал спот [котии, освен обидот 

добро да се провлекува `ицата низ целата батерија, бидеј] и како [то е познато 

алуминијумот има слаб механи ~ ки особини, така [то поте [котиитеми] кол 

бидог поголе [ то е потенка `ицата. 

Овај проблем се може решити само уз помоћ ових промена: 



 

 

 

 1. Замените пуњач батерија са тефлонским моделима. Довољно је да се 

трансакција поједностави и да се обезбеди рад батерије. 

 2. Немојте користити контактна сочива за алуминијум. 

 3. Замените мале ваљкасте лежајеве алуминијумским ваљкастим 

лежајевима. 

 4. Заменити сигурносни појас корисним уређајем за спуштање седишта са 

одговарајућим седиштем за тефлон.  

Предвиђено је да поменути делови буду додатна опрема за алуминијум, која је 

истовремено доступна. 

 

6.4. То аст цасте заваруваве (слика М) 

Са уређајем ица `могуће је зауставити прскање по лименкама само слањем једног 

врз лека, пре на који не добије корист додавањем материјала. Апарат има посебне 

називе за такве називе, тако да можете видети да постоји време када се може 

регулисати, [одабрати најприкладније време интерпункције и тако користити 

ономе ко их користи. 

За такво име су потребни следећи изводи: 

 - Немојте заменити капсулу батерије пробушеном капиларом која је 

корисна. Од стандардног се разликује по цилиндричном и доњем делу отвора за 

гас. 

 - За подешавање прекидача за максималну регулацију. 

 - Да се регулише брзината на `ицата скоро на максимум. 

 - За заустављање на позицији ТАЈМЕР. 

 - За регулисање времена интерпункције у зависности од дебљине лимота. 

 Да би се пробушила, капсула батерије треба да се стави на први лист и 

копија батерије се може притиснути да се спречи оштећење. `ицата 

предизвикува усвитуваве на првиот лим и продира низ него, па низ вториот лим, 

создавај] и поме \ у лиен клин. 

Копија мора бити притиснута како би се осигурало да се ни у једном тренутку не 

прегреје. 

Овим поступком, пункција се може обавити у условима када није могуће 

извршити пункцију традиционалним апаратима, тако да се види да лименке 

конзерви које немамо не могу да се дођу од задната страна, како на пример кутије 

или резервари. 

Воедно е намалена и те`ината на работата на операторот, со оглед на тоа [то 

батеријата е мо [не лесна. 

Ограничење употребе оваквог система неопходно је за разграничење првог дела, 

док се други део може дати знатно боље. 

 

7. Сервисирано  

Внимание! 
Пре провере сервисних радова проверити да ли су апарати искључени и 

искључени из зграде. 

 

7.1. Озбиљно сервисиран 

Послове јавних услуга може обављати пружалац услуга. 

 

7.1.1. Батерија 



 

 

 

- Да бисте спречили цурење батерије и кабла на измењивачу топлоте, немојте 

прегрејати изолацију на изолационом материјалу. 

- Неопходно је тестирати цело тело на цеви и укључити гас. 

- Потребно је заменити ременицу на свакој ременици са компримованим 

ваздухом тако да се водени калем (са максимално 5 бара) исцрпи и тестира цела 

ћелија. 

- За тестирање исправности и издржљивости крајева делова батерије: капсуле, 

контактне игле, гасног дифузора. 

 

7.1.2. Уред за напојуваве со `ица 

Да би се тестирало стање оклагије потребно је уклонити метал да остане на месту 

(ваљци и вођице на ваљку вреде). 

 

7.2. Вонредно сервисруар 

Сајт испуњава услове за каснију услугу и мора да обезбеди квалификовано 

писање песама. 

 

Евентуалне провере на дну шава унутар шава могу довести до његовог бубрења 

услед директног контакта са деловима за испоруку, који се могу оштетити 

контактом са горивом или могу изазвати контакт са деловима за испоруку.се во 

дви`еве. 

- Неопходно и редовно, у зависности од начина употребе, испитати унутрашњост 

вара и уз помоћ компримованог ваздуха уклонити прашину која се таложи на 

трансформатору (макс. 10 бара). 

- Да би се избегла компресибилна уља у ваздуху, да би се идентификовале 

електронске компоненте у апарату. На крају се истат тако много мека ~етка. 

- Неопходно је испитати да ли су електричне жице правилно повезане и да ли су 

каблови правилно изоловани. 

- После тога је потребно затегнути где] и [тетка на завару ~ от и никако не смее 

да заварује со отворена заварува ~ без ку] и [те. 

 

 

   

Услови гаранције 

 

Не. предмет на гаранција ( потрошено материјал) 

 

1. сопјка на кабл са апарата, 

2. носилац на електроде, 

3. ручка за жице, 

4. пин за нула 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 (BOS) UPUTE ZA UPORABU 

 
 

 

 

 
Upatstvo za upotrebu na 

MIG-MAG zavarivači 
 

 

 

 

                                                 
 

 

 Zavarivanje sa kontinuiranom kontrolom MIG/MAG 

zavarivanja i fluksa namijenjenih za industrijsku i 

profesionalnu upotrebu. 

 
1. OPCIJA SIGURNOSTI ZA STRUJU BEZ ZAVARIVANJA 
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 Korisnici moraju biti dovoljno informisani o bezbednoj upotrebi 

zavara, o rizicima vezanim za postupke elektrozavarivanja, o bezbednosnim 

merama, kao io postupcima u servisnom prostoru.  

 

Va`no! 

 

- Da biste izbjegli direktan kontakt sa strunot krug na zavaruvaweto. Vakum 

koji stvara generator može biti opasan u određenim situacijama. 

- Odspojite kablove za zavarivanje, kako provjeriti i provjeriti moraat kako 

biste bili sigurni da su uređaji i nastavci isključeni sa konstrukcije. 

- Nemojte isključivati uređaj i isključivati napajanje. mre`a pred 

zamenuvaweto na o [tetenite delovi na baterijama. 

- Priklu ~ uvaweto na el. Mora se raditi u skladu sa određenim odredbama i 

običajima rada. 

- Zategnite zaptivku tako da bude povezana sa neutralnim. 

- Zavaruva ~ ot nije dozvoljeno koristiti u mokrim i vodenim prostorima ili 

radi pogodnosti. 

- Nemojte koristiti kablove sa labavom izolacijom ili labavim utikačima. 

 

- Nemojte biti u iskušenju da kopate po najtužnijem, mjestu ili cijevima koje 

sadrže ili sadrže sadržaj ili materijale. 

- Izbjegavajte zavarivanje materijala koji su čak i klorirani direktno ili u 

neposrednoj blizini materijala. 

- Ne smee da se zavaruje na sadovi koji se pod pritisok. 

- Za provođenje kratkog spoja klima uređaja ili za provođenje zdravog v 

[mukuvawe na ~ adot koji obećava vrijeme za vareweto u blizini lakta. 

Potreban je sistematski pristup za procjenu obima u kojima nastaje otpad, u 

zavisnosti od brzine protoka, koncentracije i koncentracije otpada. 

- Bocata da se ~ uva podaleku od izvorite na heatina, vklu ~ uvaj] i gi I son ~ 

evite zraci. 

 

- Potrebno je koristiti odgovarajuću električnu izolaciju u odnosu na 

elektrodu, na dijelu koji se obrađuje i eventualne metalne dijelove ispod poda 

u blizini. Toa mo`e da se postigne koristij] i soodvetni za [titni rakavici, 

~ evli, [lem i obleka, kako i izolacioni prekrivki i tepisoni. 

- Neophodno je koristiti masku sa odgovarajućom maskom ili neaktivnim 

staklom. 

- Koristiti zaštitnu odjeću koja je otporna na koroziju, čime se eliminira 

potreba za ultraljubičastim i infracrvenim zračenjem za proizvodnju laka. 

Ostale osobe koje se nalaze u krilu neophodno je zaštititi nereflektujućim z 

ki zavesi. 

 

- Elektromagnetna polja koja se povezuju tokom zavarivanja da utiču na rad 

električne energije i elektronike. Nosači električnih i elektronskih 

uređaja (pejsmejkeri, respiratori itd.) moraju se konsultovati sa lekarom pre 

postavljanja na mesto gde se zavaruju ovom vrstom aparata za zavarivanje. 

Nositeljima električnih ili elektroničkih uređaja savjetujemo da ne koriste 

takav vid na zavaru. I. 

 



 

 

 

- Ova vrsta zavarivanja zadovoljava zahtjeve tehničkih standarda i proizvoda 

za industrijsku upotrebu u industriji i za konstrukcijsku upotrebu. 

Zadovoljstvo elektromagnetnom kompatibilnošću kod kuće nije zajamčeno. 

 

Dopunske marke vnimanie 

 

- Operacija na zavaruvawe 

 
- U prostorijama sa visokim rizikom od strujnog udara 

- U zatvorenim prostorima 

- U prisustvu zapaljivih i eksplozivnih materijala. 

Preventivni moral treba dati iz pjesme osobe i izvoditi u prisustvu drugih 

lica koja su dužna intervenirati u vršenju promiskuiteta. 

- Zahtjevi za tehničke specifikacije marki 5, 10, A 7, A 9 (Tehničke 

specifikacije IEC III CLC / TS 62081). 

- Drška se ne smije zavariti za podni priključak, osim kada se koriste sigurne 

platforme. 

- Naponot pome \ u nosa na ot na electrode i battery: rabotej] i so pove] e 

zavaruva na i eden del ili na pove] e delovi koi [to se elektri~ no pozrzani, 

mo`e da se sozdade opasen zbir na vacuum čistača, postoje dva različita ležaja 

na elektrodama ili baterijama, a ovi prekidači mogu povećati vrijednost 

dvostruko više od povoljne granice. Potrebno je koristiti koordinatora za 

izvođenje instrumentalnih mjera, kako bi se utvrdilo da li postoji rizik i uz 

odgovarajuću profitnu oznaku zaštite i sigurnosti kao što je navedeno u 

odjeljku 5.9 (Tehnička specifikacija IEC III CL / TS 62081). 

 

Ostanati rizici 

 

- Reverzno: zavarivanje se postavlja na horizontalni ventil koji ima 

odgovarajući kapacitet u odnosu na rad aparata. U suprotnom položaju postoji 

mogućnost prevrtanja. 

- Neodgovarajuća upotreba: opasno je koristiti uređaj za bilo koji od onih 

koji se razlikuju od predviđenih (zamrzavanje cijevi iz vodovodne mreže). 

- Zabraneto e ra ~ kata na aparat da se koristi za obesuvawe. 

- Zaštitni i pokretni dijelovi na zavarenom spoju i uređaj za zavarivanje tako 

da je potrebno licitirati svoj položaj prije zavarivanja kako bi se spojila 

električna mreža. 

 

Vnimanie! Intervencije na licu mesta na isporuci dva sredstva 

nabavke sa `ica: 

 - Zamena na vaqakot ili voda ~ ot na `icata 

 - Vnesuvawe na `icata vo vaqakot 

 - Postavuvawe na makara so `ica 

 - te istewe na vaqakot, zap ~ anicite i prostorot okolu niv 

 - Podma ~ kuvawe na zap ~ anicite 

Mora da bide izvr [eno dodeka aparatot e ugasnat i iskulen od en od elektr ~ 

nata mre`a. 



 

 

 

- Zabraneto e podigawe na apparatat za zavaruvawe. 

 

2. VOVED I OP {T OPIS 

2.1. Kompaktni alat za zavarivanje (slika A1). 

 
Ovaj aparat je pogodan za struju zavarivanja, posebno dizajniran za zavarivanje 

oštrice MAG uglja ili oštrice sa malim opterećenjem tako da je [puni SO2 

ili me [argon voda / SO2 utilizer] potpuno napunjen ili ohlađen. 

Koristan je i za zavarivanje MIG-a na površini argona sa argonom + + 1-2% 

kiseonik hlorida i aluminijuma sa argonom, korišćenjem elektroda 

prikladnih za deo koji varira. 

 

2.2. Aparat za zavarivanje sa uređajem za pokretanje `ice koji se 

može skinuti (slika A2). 
 

Aparat za zavarivanje sa kontinuiranim kontaktom `ica na kolicima, 

trofazen, sa ventilatorom za zavarivanje MIG/MAG/FLUKS-a ili svih 

drugih lemewe, sa skidajućim uređajem za povećanje` ica sa 4 noge. 

Fleksibilnost za upotrebu sa različitim vrstama materijala, kao što su 

prajmer, prohrom, aluminijum. Visok broj na nivou regulacije na naponot na 

lakot. Uz pomoć dodatne opreme, lako je povećati spektar isporuke, 

oozmo`uvaj] i smanjiti kapacitet sa uređajem za povećanje kapaciteta 

generatora do 10 metara. 

 

2.3. Seriska dodatna oprema 
- Baterija 

- Vrati `ica so [tipa zazemjuvawe 

- Kompletna trkala. 

 

2.4. Dopunska oprema nakon nara 

- Elektronska kartica sa dvostrukim vremenom pristupa 

- Grupa kablova za spajanje na generator - uređaj za paljenje `ica (samo za 

zavarivanje z iterativno uklanjanje uređaja za pokretanje` ica). 

 

3. Tehnički podaci 

3.1. Tablica sa podacima 

Glavni podaci koji se odnose na upotrebu i rezultate zavarivanja su imenovani 

prema pločici sa karakteristikama sa sljedećim znanjima. 

 

    Figurica V 

 

1. Evropska regulativa o sigurnosti i proizvodnji zavarivanja i o elektro 

zavarivanju. 

2. Simbol za unutrašnju strukturu vara. 

3. Simbol za predviđeni postupak zavarivanja. 

4. Simbol S označava da se može zavariti u prostoriji s većim rizikom od 

udara (na primjer, u blizini velikih metalnih površina) 



 

 

 

5. Simboli na liniite zna ~ uvaat  

1 ~ Ednophase naizmeni ~ en napon 

3 ~ Naizmeni trofi ~ en napon 

 6. Za [titniot stepen na ku] i [tetka. 

 7. Podaci za neusklađene linije 

  - U1: Povećan pritisak i frekvencija zavarivanja i zavarivanja 

(prihvatljiva granica je + - 10%). 

  - I1: Maksimalna struja koja se apsorbuje i apsorbuje. 

  - I - Efektivno napajanje. 

 8. Rezultati krugota na zavaruvawe. 

  - U0: Maksimalni vakuum (otvoreni krug) 

  - I2 / U2: Normalizovane struje i prigušivači koji mogu sprečiti 

curenje aparata tokom zavarivanja. 

  - X: Definitivno ne: označava vrijeme za koje se zavar može napajati 

strujom (je korak). Izračunava se u % osnovnog ciklusa od 10 min (pr. 60% = 6 min 

rada i 4 odmora itn.). U slučaju da se prođu faktori prije upotrebe (navedeni na 

ploči, koji se ponašaju na sobnoj temperaturi od 40°C), termin terminal 

(zaključavanje) ostaje na postolju do daljnjeg.temperatura ne raste u dopu [tenite 

granice). 

  A / VA / V: Prepoznaje punjenje za regulaciju sile zavarivanja (min-max) 

odgovarajućim pritiskom na koljeno. 

 9. Broj materije za identifikaciju zavarenih spojeva (kvarovi u servisu, 

otvaranje rezervnih dijelova, detekcija proizvoda). 

 10. Vrijednost osiguranja osigurana uz kašnjenje u plaćanju za zaštitu linije. 

11. Simbol koji se odnosi na sigurnosne oznake, odnosno znanje nije uključen u 

poglavjeto br. 1 Sigurnosna ocjena za električnu kontrolu. 

 

3.2. Ostali dostupni tehnički podaci: 

- Aparat za zavarivanje vidi tabelu 1 

- Baterija vidi tabelu 2 

 

4. Opis zavara ~ ot 

4.1. Upravljački uređaji, regulacija i komutacija (sl. A) 

 

5. Postavuvawe na aparatot 
Obratite pažnju na radove na gradilištu za ugradnju aparata i električnih aparata, 

tako da aparat i aparat za gašenje budu isključeni i isključeni sa struje. 

 

5.1. Podgotovka (sl. S) 

Uklonite ambalažu s aparata i ugradite pojedine dijelove koji se nalaze u pakovanju. 

 

5.1.1. Spajanje povratnog kabla sa [tipkata (sl. DE) 

 

5.2. Na ~ in na podigawe na zavaruva ~ ot 

Web stranice nemaju uspostavljen sistem podrške. 

 

5.2.1. Električni priključak na električnu mrežu 



 

 

 

- Prije bilo kakvog povezivanja potrebno je provjeriti da li su tehnički podaci sa 

ploče zavareni zajedno sa uljem i frekvencijom električne mreže na mjestu gdje se 

treba spojiti. 

- Zavaruva ~ ot mora da bide priklu na en na [taker so zazemjuvawe. 

 

5.2.2. {taker i utika ~ 

Kablovi za povezivanje moraju biti spojeni na normalizirani utikač ~ (3R + T za 3 

faze) odgovarajućeg kapaciteta i mogu se podesiti [čak i sa automatskim 

prebacivanjem ~. Odgovarajući terminal za uzemljenje mora biti spojen na provodnik 

za uzemljenje (`olto - green)` ica. Kolona 1 (Tabela 1) navodi odgovarajuće 

vrijednosti koje daje posljednji namotaj u amperu. 

 - Za promenu rezervoara (samo za trofaznu verziju) potrebno je pomeriti 

unutrašnju stranu vara, skidanjem poklopca i zaustavljanjem da se rezervoar promeni 

tako da [postaviti poklopac \ na signalizira ~ kata plo ~ ai naponot na mre`ata.  

 

    Figurica F 

 

Poklopac je bolje montirati uz pomoć alata. 

Fabrike za zavarivanje su sposobne da proizvedu najbolju količinu napona iz 

spektra. Na pr. U1 400 V = tvornički napon. 

Vnimanie! 
Nepoštivanje pravila obezbjeđuje siguran sistem koji predviđa razvoj proizvoda 

(klasa 1), tako da možete predvidjeti posljedice licence i premisa. 

 

5.3. Priklu ~ uvawe na krugot na zavaruvawe. 

Vnimanie! 
Prije montaže, uvjerite se da je uređaj u potpunosti u funkciji i da je isključen iz 

električne mreže. 

 

U tabeli (tabela 1) navedene su preporučene vrijednosti za kablove za zavarivanje (u 

mm2) na osnovu maksimalne struje [koja se isporučuje aparatu. 

 

5.3.1. Priklu ~ ok za bocu 

- Na aparat za aparat se može staviti do 20 kg. 

- Ako su reduktori tlaka ugrađeni na ventil za smanjenje tlaka na plinskim bocama, 

možete koristiti reduktor tlaka koji je spojen na ventil kada koristite plin argon 

ili argon / SO2 vodu. 

- Ako je cijev vrijednosti spojena na klip na reduktoru i stega je zatvorena što je 

prijateljsko. 

- Za otpuštanje stezaljki za podešavanje pritiska na reduktoru, prije otvaranja 

prtljažnika. 

 

5.3.2. Odvojite povratni kabel od žice za zavarivanje. 

 Mora da se priklu na i na delot koj [to se zavaruva ili na metalnata masja na koja 

[to e potpren, [to poblisku do mesta na spojuvawe. Ovaj kabel mora da bide priklu 

~ en mjestoto so oznaka (-). 

 

5.3.3. Priklu ~ uvawe na baterijata 



 

 

 

Baterija za zavarivanje se može priključiti na napajanje i čvrsto pritegnuti na 

oštricu. Da bi se mogao prijaviti za prvo mjesto, da se mlaznikot i kontakt skine, 

kao da se lako skida. 

 

5.4. Postavuvawe na makarata so `ica. 

Vnimanie! 
Prije montaže, uvjerite se da je uređaj u potpunosti u funkciji i da je isključen iz 

električne mreže. 

 

Za testiranje da li je vrijednost `icata, za ~ nicot za zalijevanje` icata i kontakt 

par iz baterije, odgovor na debilinata i video `icata koje imate namera za 

korištenje i koji su pravilno postavljeni. Ako ne pronađete ono što tražite, samo 

pitajte. 

- Da otvori vrata ku kata od ku] i [teta na makarata. 

- Postaviti makarone na vrata vrata i provjeriti da li mali kotačići vrijede za 

vrata i da li su pravilno postavljeni u propisanu rupu (1a). 

- Izdati / datirati kontravaljacot / citirati i odvojiti dol i / ~ dolniot / nite 

valjaci (2a). 

- Za provjeru da li je mali kofer / kofer pogodan za upotrebu / pogodan za upotrebu. 

- Da se olabave krajevi `icata i da se rezom odluči da se napravi nedozvoljen zavar, 

igla da se okrene u suprotnom smeru kazaljke na satu na strelčevu i da se krajevi nađu 

unutar vrednosti sredstva za vođenje ikata, ćurka] i stanje 50 - 100 mm unutar uređaja 

za dovod vode do priključka baterije (2s). 

- Ponovite knjiženje izvođača/predmeta sa podešavanjem pritiska na srednju 

vrednost, da proverite da li je ikata pravilno postavljena unutar otvora donjeg 

kapka (3). 

- Zaustavite krivinu pravilnom regulacijom zatvaranja stubova na sredini krivine 

(1b). 

- Uklonite mlaznicu i kontaktirajte mlaznicu (4a). 

- Ako je utikač utaknut u zavareni spoj, umetnuti šav i pritisnuti kopiju baterije 

ili poklopac za podešavanje cik-cak kada nije na kontrolnoj tabli (ako je prisutno) 

i da se po~eka vrvot na ` icata da izle za 10 - 15 mm na predniot del od baterija, po 

[to mo`ete da go otpu [tite kop ~ eto. 

Vnimanie!  
U toku ovih operacija pod je prekriven naftom, a pod je prekriven snijegom, tako da 

bez odgovarajuće zaštite mogu predvidjeti opasnost od strujnog udara, fizika može 

uzrokovati ozljede i može izazvati električni luk. . 

 

- Punjači baterija ne bi trebalo da budu priključeni na delove tela. 

- Baterija se ne puni dobro. 

- Ponovo sastavite bateriju i ponovo kontaktirajte mlaznicu (4b) na bateriji. 

- Ako pokušavate da uradite pravu stvar i ne preterujete. Ako se pritisak 

primjenjuje na doline i krive se zaustave na minimalnim vrijednostima koje su niske, 

pokušajte zadržati klizanje unutar otvorenosti i uzrokovati veliku količinu 

inercije na krivinama koja se javlja kada su krive zatvorene. olabavuva zatvora ~ ot. 

- Hajde da vidimo mačku koja izlazi iz mlaznice na prednjoj strani pištolja. 

- Da se zatvori strani ~ nata vratni ~ ka. 

 



 

 

 

6. Zavaruvawe: opis postupka 

6.1. Prehodni raboti. 

 - Priključite kabl u kućište (-) (za zavarivanje koje ima samo jedan kabl). 

  - Za spajanje kabla za spajanje u zaštitnu brzu vezu (-) u zavisnosti od 

materijala koji se zavari (za aparat sa 2 terminala za spajanje). 

 - Velika brzina ~ (-) sa maksimalnom reaktivnošću a za aluminijum i legure 

bakra i legure bakra. 

 - Velika brzina - (-) sa minimalnom reaktivnošću n za ner \ osuva ~ ki ~ elik, 

den elik uglja i slab vrzan ~ elik.  

 - Ako je povratni kabel spojen na dio od kojeg zavisi. 

 - Za otvaranje i regulaciju izlaznog pritiska uz pomoć reduktora pritiska (5-7 

l/min). 

 - Ako je prekidač uključen, prekidač je postavljen da se zaustavi pomoću 

okretnog prekidača. 

     Slika 1 

 

6.2. Zavaruvawe (slika L) 

Kada se aparat uključi, uključite prethodnu operaciju, dovoljno je umetnuti utikač 

da zamijenite dio i on će saviti i isjeći kopiju baterije. Bateriju je potrebno 

odvojiti od tečnosti po količini vode koja se puni. 

Kada je potrebno zavariti, korisno je i prethodno probati delove koji su za izlaz, 

deluvaj] i rešenje za regulaciju se podešava, kako se podešava zavarivanje. Ako se lak 

stavi u poklopac i zateže ga] potrebno je povećati brzinu ikata ili odabrati nižu 

vrijednost strukture. Naprotiv, ako icata te`nee con nasilno punktirija na part~to 

i predizikija projektija na materijat,] e bide neophodno da se namali vezata 

na`icata. 

Potrebno je znati da svaka `ica daje bolje rezultate uz određenu brzinu poređenja. 

Stoga je kod malih i šarenih čokota korisno isprobati one različite debljine, kako 

bi se izabrala najpogodnija. 

 

6.3. Varewe na aluminium 

Za ovu vrstu plina se koristi kao zaštita od upotrebe argona ili argona i helijuma. 

@icata koja [to se koristi mora da ima isti osobine kako i glavniot materijal. U 

svakom slučaju bolje je koristiti ica vezu (pr. Aluminij/silicijum), a druga ica je od 

aluminijuma. 

Kaj zavaruvaweto MIG na aluminijum nema special spot [kotii, osven obidot dobro 

da se provlekuva `icata niz celata baterija, bidej] i kako [to e poznato 

aluminijumot ima slab mehani ~ ki osobini, taka [to pote [kotiitemi] kol bidog 

pogole [ to e potenka `icata. 

Ovaj problem se može riješiti samo uz pomoć ovih promjena: 

 1. Zamijenite punjač baterija sa teflonskim modelima. Dovoljno je da se 

transakcija pojednostavi i da se osigura rad baterije. 

 2. Nemojte koristiti kontaktna sočiva za aluminijum. 

 3. Zamijenite male valjkaste ležajeve aluminijskim valjkastim ležajevima. 

 4. Zamijeniti sigurnosni pojas korisnim uređajem za spuštanje sjedišta sa 

odgovarajućim sjedištem za teflon.  

Predviđeno je da navedeni dijelovi budu dodatna oprema za aluminijum, koja je 

istovremeno dostupna. 

 



 

 

 

6.4. To ast caste zavaruvawe (slika M) 

Sa uređajem ica `moguće je zaustaviti prskanje po limenkama samo slanjem jednog vrz 

lijeka, prije na koji ne dobije korist dodavanjem materijala. Aparat ima posebne 

nazive za takve nazive, tako da možete vidjeti da postoji vrijeme kada se može 

regulirati, [odabirom najprikladnijeg vremena interpunkcije i na taj način od 

koristi onome ko ih koristi. 

Za takav naziv su potrebni sljedeći izvodi: 

 - Nemojte zamijeniti kapsulu baterije probušenom kapilarom koja je korisna. 

Od standardnog se razlikuje po cilindričnom i donjem dijelu otvora za plin. 

 - Za podešavanje prekidača za maksimalnu regulaciju. 

 - Da se regulira brzina na `icatu skoro na maksimumu. 

 - Za zaustavljanje na poziciji TIMER. 

 - Za regulisanje vremena interpunkcije u zavisnosti od debljine limota. 

 Da bi se probušila, kapsula baterije se mora staviti na prvi list i kopija 

baterije se može pritisnuti kako bi se spriječilo oštećenje. `icata predizvikuva 

usvituvawe na prviot lim i prodira niz nego, pa niz vtoriot lim, sozdavaj] i pome \ 

u lien klin. 

Kopija se mora pritisnuti kako bi se osiguralo da se ni u jednom trenutku ne 

pregrije. 

Ovim postupkom, punkcija se može obaviti u uslovima kada nije moguće izvršiti 

punkciju tradicionalnim aparatima, tako da se vidi da limenke konzervi koje 

nemamo ne mogu da se dojde od zadnata strana, kako na primer kutii ili rezervari. 

Voedno e namalena i te`inata na rabotata na operatorot, so ogled na toa [to 

baterijata e mo [ne lesna. 

Ograničenje upotrebe ovakvog sistema neophodno je za razgraničenje prvog dijela, 

dok se drugi dio može dati znatno bolje. 

 

7. Servisirano  

Vnimanie! 
Prije provjere servisnih radova provjeriti da li su aparati isključeni i isključeni 

iz zgrade. 

 

7.1. Ozbiljno servisiran 

Poslove javnih usluga može obavljati pružalac usluga. 

 

7.1.1. Baterija 

- Da biste spriječili curenje baterije i kabela na izmjenjivaču topline, nemojte 

pregrijati izolaciju na izolacijskom materijalu. 

- Potrebno je testirati cijelo tijelo na cijevi i uključiti gas. 

- Potrebno je zamijeniti remenicu na svakoj remenici komprimiranim zrakom tako 

da se vodeni kalem (sa maksimalno 5 bara) iscrpi i testira cijela ćelija. 

- Za testiranje ispravnosti i izdržljivosti krajeva dijelova baterije: kapsule, 

kontaktne igle, plinskog difuzora. 

 

7.1.2. Ured za napojuvawe so `ica 

Da bi se ispitalo stanje oklagije potrebno je ukloniti metal tako da ostane na svom 

mjestu (valjci i vodilice na valjku vrijede). 

 



 

 

 

7.2. Vonredno servisruar 

Sajt ispunjava uslove za kasniju uslugu i mora da obezbedi kvalifikovano pisanje 

pesama. 

 

Eventualne provjere donjeg dijela vara unutar vara mogu uzrokovati njegovo bubrenje 

uslijed direktnog kontakta s dijelovima za isporuku, koji se mogu oštetiti 

kontaktom s gorivom ili mogu uzrokovati kontakt sa dijelovima za isporuku. se vo 

dvi`ewe. 

- Neophodno i redovno, zavisno od namjene, ispitati unutrašnjost vara i uz pomoć 

komprimovanog zraka ukloniti prašinu koja se taloži na transformatoru (maks. 10 

bara). 

- Da bi se izbegla kompresibilna ulja u vazduhu, da bi se identifikovale elektronske 

komponente u aparatu. Na kraju se istat tako mnogo meka ~etka. 

- Potrebno je ispitati da li su električne žice pravilno spojene i da li su kablovi 

pravilno izolovani. 

- Nakon toga je potrebno zategnuti gdje] i [tetka na zavaru ~ ot i nikako ne smijee 

da zavaruje tako da je otvorena zavaruva ~ bez ku] i [te. 

 

 

   

Uslovi garancije 

 

br. predmet na garancija ( potrošeno materijal) 
 

1. sopjka na kabl sa aparata, 

2. nosilac na elektrode, 

3. ručka za žica, 

4. pin za nula 

 

 
 

 

 

 

 


