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SIGURANŢĂ
Înainte de efectuarea oricăror lucrări cu aparatul, citiţi şi înţelegeţi toate documentele puse la dispoziţie în anexă și online!
Prezentul document nu descrie toate funcţiile aparatului. Descrierea completă a aparatului se găseşte în instrucţiunile de utilizare!

Setarea procedeului de sudare

parametrii pentru puterea de sudare pot
fi setaţi individual

la setarea unui parametru pentru puterea
de sudare restul parametrilor sunt
setaţi automat

Sudare cu electrod învelit

Sudare standard

sudare rapidă, arc electric concentrat

Strat de rădăcină, arc electric la presiune
completă

Funcţionare în 2 tacte: pentru cusături sudate 
scurte, lucrări de heftuire

Funcţionare în 4 tacte: pentru cusături sudate 
mai lungi, confort ridicat

Funcţionare specială în 4 tacte: faţă de 
funcţionarea în 4 tacte oferă în plus şi posibilităţi 
de setare pentru curentul de start şi curentul final

Setarea materialului de adaos şi a gazului de protecţie Reglarea modului de funcţionare

Grosime tablă

Curent de sudare

Viteza de avans a sârmei

selectaţi parametrul dorit

setaţi parametrul dorit

Setarea parametrilor de corectură

Corecţia lungimii arcului 
electric

Tensiune de sudare

Dinamică

selectaţi parametrul dorit

setaţi parametrul dorit

Activare/dezactivare blocaj taste

Instrucţiuni de utilizare
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Meniu de configurare MIG/MAG Synergic

Puncte de funcţionare

Meniu de configurare nivel 1

Timp de pre-curgere gaz

Timp post-flux de gaz

Slope (funcţionare în 2 tacte, funcţionare specială
în 4 tacte)

Curent de start (funcţionare în 2 tacte, funcţionare
specială în 4 tacte)

Curent final (funcţionare în 2 tacte, funcţionare
specială în 4 tacte)

Durată curent de start (funcţionare în 2 tacte)
Durată curent final (funcţionare în 2 tacte)
Viteză de introducere sârmă
Efect de „burn-back”
Lungimea sârmei până la oprirea de siguranţă
Durata sudării în puncte / durata impulsului aplicat
sârmei la sudarea în curent pulsat
Durata pauzei la sudarea în curent pulsat
Revenire la configurarea din fabrică

Meniu de configurare nivel 2

Sistem de comandă aparat de răcire

Monitorizare aparat de răcire

Configurare specifică naţională

Siguranţa fuzibilă de reţea

Rezistenţa circuitului de sudare

Inductanţa circuitului de sudare

Funcție ”Real Energy Input”

Afişare corecţia lungimii arcului electric

EasyJob Trigger

Meniu de configurare electrod

Meniu de configurare nivel 1

Curent HotStart

Timp Hotstrom

Anti-Stick

Revenire la configurarea din fabrică

Meniu de configurare nivel 2

Rezistenţa circuitului de sudare

Inductanţa circuitului de sudare

Meniu de configurare MIG/MAG Manual

Meniu de configurare nivel 1

Timp de pre-curgere gaz
Timp post-flux de gaz
Viteză de introducere sârmă
Efect de „burn-back”
Curent de amorsare
Lungimea sârmei până la oprirea de siguranţă

Durata sudării în puncte / durata impulsului aplicat
sârmei la sudarea în curent pulsat

Durata pauzei la sudarea în curent pulsat
Revenire la configurarea din fabrică

Meniu de configurare nivel 2

Sistem de comandă aparat de răcire

Monitorizare aparat de răcire

Configurare specifică naţională

Siguranţa fuzibilă de reţea

Rezistenţa circuitului de sudare

Inductanţa circuitului de sudare

Funcție ”Real Energy Input”

Afişare corecţia lungimii arcului electric

EasyJob Trigger

apelare 1x

salvare

ştergere

Ieşirea din meniul de configurare

Parametri de service

Parametru: Exemplu de afişare

Versiune Firmware

Configurarea programului de sudare

Programe de sudare curente

Curent motor pentru dispozitiv de antrenare a firului în A

Timp de ardere a arcului electric

2. Nivel meniu (service)
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Intrarea în meniul setup (de configurare): Intrarea în meniul setup (de configurare): Intrarea în meniul setup (de configurare):


