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Biztonsági megjegyzések 

 

ü Figyelmesen olvassa el a kézikönyvet, mielőtt használni kezdi a 
berendezést 

ü Ezen kézikönyv minden olyan megjegyzést tartalmaz, amely a berendezés 
biztonságos üzemeltetését lehetővé  

ü teszi, továbbá megvédi Önt, vagy bárki mást attól, hogy sérülést 
szenvedjen. 

ü A berendezés tervezése és gyártása teljes biztonságot nyújt. Kérjünk, 
tartsa be a leírt megjegyzéseket, máskülönben akár halálos sérüléseket is 
szenvedhet. 

ü A nem rendeltetésszerű használat sérüléseket okozhat az alábbi 3 szinten.  
 

Figyelmeztető jel Figyelmeztető szavak Tartalom 

 
Nagy veszély 

A hegesztő berendezés 
szakszerűtlen használata 

potenciálisan nagy 
veszélyt jelent, ez 
esetben veszélyes 

baleseteket, 
sérüléseket, akár halált 

is okozhat. 



 

Veszély 

A hegesztő berendezés 
szakszerűtlen használata 

potenciálisan nagy 
veszélyt jelent, ez 
esetben veszélyes 

baleseteket, 
sérüléseket, akár halált 

is okozhat. 

 
Értesítés 

A hegesztő berendezés 
szakszerűtlen használata 

közepesen veszélyes 
sérüléseket okozhat, 

például veszélyes 
baleseteket és tárgyi 

károsodást. 

 

A fenti jelzések csak átlagos helyzetekben használhatók 

A sérülések lehetnek olyan mértékűek (áramütés, törés, mérgezés), amelyeknek 
további következményei lehetnek, és kórházi kezelést igényelnek. Keletkezhetnek 
anyai károk is. Az alábbi jelzések arra vonatkoznak, hogy a hegesztő berendezés 
kapcsán mit kell, és mit tilos tenni. 

 

 
Szükséges 

Szükséges megtenni, pl: 
földelés 



 
Tilos Tilos megtenni 

 

Kérjük, tartsa be a biztonsági előírásokat! 

 

Veszélyhelyzetben próbálja elkerülni a személyi sérüléseket, kérjük, 
tartsa be az alábbi biztonsági előírásokat. 

 

1. A berendezés tervezése, gyártása garantálja a teljes biztonságot. Mindig 
tartsa be a biztonsági előírásokat, elkerülve ezzel akár a halálos 
kimenetelű baleseteket. 

2. Fontos továbbá, hogy tartsa be az ide vonatkozó általános biztonsági 
előírásokat, illetve a cége előírásait. Figyeljen arra, milyen 
munkafeladatokat végez a berendezéssel, hol tárolja azt. Ügyeljen magas 
nyomású gáz használatakor, stb. 

3. Fontos, hogy második, illetéktelen személy ne legyen jelen a hegesztési 
környezetben. 

4. Szívritmus-szabályzóval szintén tilos a hegesztési környezetben 
tartózkodni. A berendezés ha áram alá kerül, mágneses teret hozhat létre, 
mely megzavarhatja a szívritmus-szabályzó készüléket. 

5. Csak tapasztalt és képzett szakemberek helyezhetik üzembe a 
berendezést, továbbá a javításokat is csak ilyen szakemberek végezhetik.  

6. A biztonságos üzemeltetés érdekében fontos megérteni a biztonsági 
előírásokat, és lényeges, hogy csak jól felkészült szakemberek 
üzemeltessék a hegesztő gépet. 



7. Csak hegesztés céljából használható a berendezés, minden más célú 
használata tilos. 

 

Tűzeset megelőzése céljából pontosan tartsa be következő előírásokat. 

1. Ne érintsen semmilyen elektromos töltés alatt lévő alkatrészt 
2. Szabályszerűen végezze a földelést a hegesztést végző szakember 
3. A táp áramellátását meg kell szüntetni az üzembe helyezés és a javítás 

alatt, majd 5 perc eltelte után lehet ismét megtáplálni. 
4. Kérjük, ne használja a kábelt megfelelő szigetelés nélkül, illetve ha sérülés 

keletkezett a szigetelésében 
5. A kábel csatlakozások legyenek megfelelően szigetelve 
6. Ne üzemeltesse a berendezést, ha a burkolat el van távolítva 
7. Használjon szigetelt kesztyűt 
8. Magasban történő hegesztéskor gondoskodjon a megfelelő biztonságról 
9. Javításkor, karbantartáskor, csak a meghibásodott alkatrészek cseréje 

után használja a berendezést 
10. Szüntessen meg minden táplálást, ha a hegesztési folyamat befejeződött. 
11. Magas helyeken tűzbiztos helyet biztosítson a hegesztési eljárásnak 
 

Kérjük, tartsa be a biztonsági előírásokat. Egy hegesztés után a forró 
hegesztőhuzal sérüléseket okozhat. 



A hegesztő ív, károsíthatja az emberi szemet, arcot. 

1. A hegesztő ív súlyosan károsíthatja a szemet és az arcot, ezért hegesztéskor ne 
nézzen az ívbe. A hegesztő elektróda kézi, vagy automatikus adagolásakor az soha 
nem kerülhet közel olyan helyekhez, mint pl. szem, vagy arc.  

Kérjük, pontosan tartsa be a biztonsági előírásokat, mert a levegő-
plazma hegesztő égési sérülést okozhat. 

Figyeljen arra, hogy ne legyen semelyik testrész (pl. ujjak) közel a 
levegő-plazmához mozgás közben, különben égési sérüléseket okozhat. 

 

1. Ha befejezte a műveletet engedje el a pisztolyt az ujjaival, ez megszűnteti 
a hegesztést 

2. Vágó műveletet ne végezzen úgy, hogy közel tartja magához a 
munkadarabot, vagy annak egy részét. 

3. Pisztoly cseréjekor válassza le a berendezést a táplálásról 
 



 Kérjük, pontosan tartsa be a biztonsági előírásokat, hogy elkerülje a 
tűzesetet a tápvezeték nem megfelelő szigeteléséből adódóan. 

Folyadék beszivárgás, vagy acél forgács tüzet okozhat a nem 
megfelelő táp-szigetelés végett. 

1. Válassza külön a hegesztési és köszörülési eljárásokat, hogy megelőzze a 
folyadék, vagy fémforgács beszivárgását a tápvezetékekbe 

2. Adott időben végezze mindig a karbantartást, vagy javítást, elkerülve 
ezzel, hogy por-szennyeződés jusson a szigetelésbe. 

3. Válassza le a hálózatról a berendezést, kapcsolja a ki a tápot, majd tisztítsa 
ki a berendezést levegővel folyadék beszivárgása esetén. Az acél forgács a 
tápkábelek belsejébe is beszivároghatnak. 

 

Üzemidő 

Az üzemidő az a viszonyszám, amely a teljes működési időhöz viszonyítva a 
tényleges működési időt mutatja (10 perc egy ciklus). 60%-kos érték például azt 
jelenti, hogy 10 percből 6 perc a tényleges munkaidő. Ezt 4 perc kikapcsolás követi 
a megfelelő áram alatti hegesztés esetén 20oC külső hőmérséklet esetén. Nagy 
terhelés (áramerősség) alatt is üzemeltethető ez esetben a következő formula 
érvényes: 

(arányos kimeneti áram)2 x arányos üzemidő 

(valósan használt kimeneti áram)2 

 



 

 

 

Hegesztő berendezés üzembe helyezése 

Üzembe helyezéskor kövesse az alábbi utasításokat. 

a. Olyan helyen üzemeltesse a berendezést, amely legalább 20 cm-re van a 
faltól, figyeljen a rázkódásmentes üzemelésre 

b. Tiszta, jól levegőzött helyen üzemelje be, ahol nincs kitéve fém-
forgácsnak, pornak és festéknek 

c. Ne tegye ki a berendezést esőnek, átázásnak és korróziónak 
 

Csatlakozás 

Tápellátás csatlakoztatása 

A berendezés túláram védelemmel van ellátva (kapcsoló, biztosíték), mely 
kimenete a hegesztő berendezés bemenetére csatlakozik kábeleken keresztül. 
Különösen figyeljen a túláramvédő berendezésre és a biztosítékokra. Használjon 
megfelelő méretű biztosítékot, semmiképp se használjon az előírtál nagyobbat. 

 

Hegesztő érintkezők csatlakoztatása 

Az egyik vég a pisztolyhoz csatlakozik a másik pedig a munkadarabhoz kábeleken 
keresztül.  

 



 

 

Megjegyzések 

1. Különös figyelmet fordítson a fő panel leírására, és a helytelen használat 
megelőzésére. 

2. Kerülje a túlterhelést: A túlterhelés tüzet okozhat, de ha még nem okoz 
tüzet, akkor is csökkenti a berendezés élettartamát. A túlterhelés zajt is 
okozhat. 

3. A hegesztési végek és a kábelek közti csatlakozásoknak megfelelőeknek 
kell lenniük, a rossz csatlakozások egyes alkatrészek túlmelegedését 
okozhatják, illetve leéghetnek a vezetékek. Legyen erre különös 
figyelemmel. 

 



 

4. A túl hosszú kimeneti kábel az áram helytelen folyását eredményezheti, 
ami teljesítményvesztést okoz. A túl öreg kábel vagy a rongálódott 
szigetelés ív instabilitást, feltétlenül cserélje azt ki újakra. 

5. Ha befejezte a hegesztést, kapcsolja le a berendezést a táplálásról 
6. A mozgó alkatrészek gyárilag vannak beállítva, azokat ne mozgassa el, 

hacsak feltétlenül nem szükséges.  
7. Nyáron ne tegye ki használat közben közvetlen napsütésnek hosszabb 

ideig, jobb, ha árnyékos helyen működteti, ne használja olyan helyen, ami 
poros, vagy fémforgácsokkal van teli. 

8. Használat közben a borítás hőmérséklete meglehetősen nagy (50-70°C), 
fontos, hogy megfelelő üzemidővel használja a gépet. 

9. Ne használja a berendezést 50Hz-től eltérő táplálással. Ha más Hz-el 
használja a gépet, a kimeneti áram, teljesítmény stb. változhat. 

10. Biztosítson egyenletes feszültséget, a berendezés nem viseli jól a 
feszültségingadozást. Ha a tápfeszültség kisebb, mint a bemeneti 
feszültség, akkor a hegesztési áram túl alacsony lehet, okozhat ív 
instabilitást, vagy ívtörést. Ha magasabb, akkor túl nagy lehet a hegesztési 
áram, illetve zajos lehet, továbbá megnehezíti az áramerősség kézi 
állítását. Továbbá lerövidítheti a berendezés élettartamát. 

11. Ne feledje a működés közbeni védőfelszerelés alkalmazását, elkerülve 
ezzel a lehetséges sérüléseket. 



12. Ne távolítsa el a borítást, ha porban üzemelteti, hogy elkerülje a 
sérüléseket. 

 

Mindig ellenőrizze, hogy a kábelek megfelelően szigetelve vannak-e, és hogy a 
mozgó részek flexibilisek-e? 

       

 

 

 

 

 

 MIG-160 MIG-180 MIG-200 MIG-250 
Bemenő feszültség 230 V 230 V 230 V 230 V 
Frekvencia (Hz) 50 50 50 50 
Teljesítmény (kVA) 5,6 6,6 7,6 10,67 
Hegesztő áram (A) 160 180 200 250 
Bekapcsolási idő 60% 60% 60% 60% 
Huzaltolási sebesség 
(m/perc) 

2,5 - 12 2,5 - 12 2,5 - 12 2,5 - 12 

Használható huzaldob 
(mm) 

max. 200 max. 200 max. 200 max. 200 

Használható huzal átmérő 
(mm) 

0,6 -1,0 0,6 -1,0 0,6 -1,0 0,6 - 1,0 

Méretek (cm) 54x27x39 54x27x39 54x27x39 54x27x39 
Súly (kg) 10,45 10,45 10,45 10,45 



 

 
  

Szigetelési osztály H H H H 
Védelmi osztály IP21S IP21S IP21S IPS21S 

3.2. A GÉP ÁLTALÁNOS NÉZETE 

3.3. KÁBELCSATLAKOZÁSOK 
Csatlakozás a hálózatra 
A gép 1,8 m hosszú tápfeszültség kábellel és csatlakozóval van ellátva. 
Csatlakoztassa a tápfeszültség kábelt a hálózatra. 
MEGJEGYZÉS! A szükséges biztosíték mérete 16 A késleltetett. 
Ha hosszabbító kábelt használ, annak a keresztmetszete legalább akkora legyen, mint 
a tápfeszültség kábelének a hossza (3 x 2,5 mm2). A hosszabbító kábel maximális 
hossza 50 m lehet. 
A gép generátorral is használható. A generátor minimális teljesítménye 3,5 kVA, az 
ajánlott teljesítmény pedig 6,0 kVA, hogy a gépet maximálisan ki lehessen használni. 

Földelés 
A földelő kábel már csatlakoztatva van a géphez. Tisztítsa meg a munkadarab 
felületét és rögzítse a földelő kábel bilincsét a darabhoz annak érdekében, hogy zárt 
és zavarmentes áramkört hozzon létre a hegesztéshez. 
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MIG/TIG/STICK OPCIÓ 
2T/4T opció 

MIG 
pisztoly 
csatlakozás 

Kimeneti csatlakozó (DC +) 
Kimeneti csatlakozó (DC -) 



 

Hegesztőpisztoly 
A hegesztőpisztoly már csatlakoztatva van a géphez. A hegesztőpisztoly a 
hegesztéshez vezeti a töltőhuzalt, a védőgázt és elektromos áramot. Amikor 
megnyomja a hegesztőpisztoly ravaszát, megkezdődik a védőgáz áramlása és a 
huzaltovábbítás. Az ív akkor gyullad meg, amikor a töltőhuzal érintkezésbe kerül a 
hegesztett munkadarabbal. 

A pisztoly nyaka 360°-kal elforgatható. A nyak elfordításakor mindig győződjön meg 
arról, hogy a nyak majdnem teljesen fenékig el legyen csavarva. Ez megakadályozza 
a nyak károsodását és túlmelegedését. 
MEGJEGYZÉS! Ha nem 0,8 mm átmérőjű töltőhuzalt használ, módosítsa a 
hegesztőpisztoly érintkező hegyét a huzal vastagságának megfelelően. 

Védőgáz 
Az acélhuzalokhoz használt védőgáz szén-dioxid, vagy argon és szén-dioxid 
keveréke, ami az ív területén levő levegőt helyettesíti. A hegesztett lemez vastagsága 
és a hegesztési teljesítmény határozza meg a védőgáz áramlási sebességét. 
A gépet egy 4,5 m hosszú védőgáztömlővel szállítjuk. Csatlakoztassa a védőgáztömlő 
bajonett csatlakozóját a gép tömlőcsatlakozójához, a tömlőcsatlakozó végét pedig a 
gázpalack vezérlőszelepéhez. 

3.2. ábra A gáztömlő csatlakoztatása egy tipikus vezérlőszelephez 

 

1 Csatlakoztassa a tömlőt a  
gázpalack vezérlőszelepéhez, és  
húzza meg a csatlakozót. 

2  A vezérlőszelep csavarjával  
állítsa be az áramlási sebességet.  
8-15 l/min 
megfelelő védőgáz áramlási 
sebesség.  

3 Használat után zárja le a palack 
 szelepét. 

MEGJEGYZÉS! Használjon az anyag hegesztéséhez alkalmas védőgázt. A 
vezérlőszelep felszerelése előtt rögzítse a gázpalackot biztonságosan, függőleges 
helyzetben. 
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3.4. HEGESZTŐHUZAL 
A gépet a + pólushoz csatlakoztatott hegesztőpisztollyal szállítjuk, így szilárd 
acélhuzallal külön beállítás nélkül lehet hegesztésre használni. 

3.4.1. Az adagológörgő-horony cseréje 
Az adagológörgő hornyát gyárilag úgy állítják be, hogy 0,8-1,0 mm átmérőjű 
töltőhuzalokkal végezzenek vele hegesztést. Az adagológörgő hornyát meg kell 
változtatni, ha 0,6 mm vastag töltőhuzalt használ. 

  

 

3.3. ábra Az adagológörgő-horony cseréje 
1. Nyissa fel az adagolótekercset a nyomásszabályozó karról. 
2. Kapcsolja be a gépet a főkapcsolóval. 
3. Nyomja meg a hegesztőpisztoly ravaszát, és illessze az adagológörgőt olyan 

helyzetbe, hogy a rögzítő csavarja egyenesen álljon, és nyitható legyen. 
4. Kapcsolja ki az áramellátást a főkapcsolóval. 
5. Nyissa ki az adagológörgő rögzítő csavarját egy 2,0 mm-es imbuszkulccsal, 

körülbelül fél fordulattal. 
6. Húzza ki az adagológörgőt a tokjából. 
7. Fordítsa el az adagológörgőt, és helyezze vissza a tokjába egészen annak aljáig, 

ügyelve arra, hogy a csavar a tok szintjén legyen. 
8. Húzza meg az adagológörgő rögzítő csavarját. 
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3.4.2. A hegesztőhuzal bevezetése 

3.4. ábra A hegesztőhuzal behelyezése 
1. Nyissa fel a görgőházat a nyitógomb megnyomásával, és szerelje fel a 

huzaltekercset úgy, hogy az az óramutató járásával ellentétes irányba forogjon. 
Használhat 5 kg-os (200 mm átmérőjű) vagy 1 kg-os (10 mm) huzaltekercset a 
gépben. 

2. Csatlakoztassa a görgőt a görgőzárral. 
3. Vegye le a huzal végét a görgőről, de mindvégig tartsa a kezében. 
4. Egyenesítse ki a huzal végét kb. 20 cm-re, és vágja le a huzalt a kiegyenesített 

helyen, 
5. Nyissa ki a nyomásszabályozó kart, ami ezután megnyitja az adagoló szerelvényt. 
6. Vezesse be a huzalt a huzal hátsó terelőjén keresztül a pisztoly huzalterelőjéhez. 
7. Zárja le az adagoló szerelvényt, és rögzítse a nyomásszabályozó karral. 

Győződjön meg arról, hogy a huzal az adagolótekercs hornyában fut. 
8. A nyomásszabályozó karral állítsa a kompressziós nyomást legfeljebb a skála 

közepéig. Ha a nyomás túl magas, fémrészeket fog eltávolítani a huzal felületéről, 
és károsíthatja a huzalt. Másrészt, ha a nyomás túl alacsony, az adagoló szerkezet 
megcsúszik, és a huzal nem fut simán. 
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Ellenőrizze, hogy a  
csatlakozók 

szorosak-e az  
átvitel "+” után 

Megjegyzés 



 

9. Nyomja meg a hegesztőpisztoly ravaszát, és várja meg, amíg a huzal kijön. 
10. Csukja be az orsóház fedelét. 
FIGYELEM! Amikor a vezetéket a pisztolyba vezeti, ne irányítsa a pisztolyt magára 
vagy másokra, vagy például ne tegye a kezét a hegye elé, mivel a levágott huzal 
vége rendkívül éles. Továbbá ne tegye az ujjait az adagolótekercsek közelébe, mert 
beszorulhatnak a tekercsek közé. 

3.4.3. A polaritás megfordítása 
Néhány töltőhuzallal ajánlott negatív pólusban hegeszteni, ezért a polaritást meg 
kell fordítani. Ellenőrizze az ajánlott polaritást a töltőhuzal csomagolásán. 

 

3.5. ábra A polaritás megfordítása 
1. Válassza le a gépet az elektromos hálózatról. 
2. Hajlítsa meg a földelő kábel pólusának gumiborítását úgy, hogy a kábel 

leválasztható legyen. 
3. Távolítsa el a pólusokat megszorító anyákat és alátéteket. Figyelje meg az 

alátétek helyes sorrendjét! 
4. Cserélje fel a kábeleket. 
5. Helyezze be az alátéteket a helyükre, és franciakulccsal szorítsa meg az anyákat. 
6. Illessze be szorosan a helyére a földelő kábel pólusának a gumiburkolatát. A 

gumiburkolatnak mindig védenie kell a földelő kábel pólusát. 
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 3.5 Előlapi Vezérlők 

Mielőtt üzembe helyezné, ismerje meg az egység kezelőszerveinek helyét és rendeltetését. 

 

3.5.1 MIG hegesztés 
Az A. a huzaladagolás vezérlését, B a feszültség beállítását mutatja. Mielőtt megnyomná a 
hegesztőpisztoly kapcsolóját, a C. mutatja a huzaladagolás sebességét, a D. az előre 
beállított feszültséget, választhat 2T vagy 4T között. (Megjegyzés:  A 2T azt jelenti, hogy 
amikor megnyomja a hegesztőpisztoly kapcsolóját, a gép üzemel, amikor pedig felengedi a 
kapcsolót, a gép leáll. A 4T azt jelenti, hogy amikor megnyomja a hegesztőpisztoly 
kapcsolóját, a gép üzemel, amikor felengedi a kapcsolót, a gép tovább üzemel; és amikor 
ismételten megnyomja és felengedi a hegesztőpisztoly kapcsolóját, a gép leáll.) Amikor 
megnyomja a hegesztőpisztoly kapcsolóját, a C a valósidejű áramerősséget, a D pedig a 
valósidejű üzemi feszültséget mutatja. 
3.5.2 MMA hegesztés 
Az A. nem üzemel, a B. jelzi az áramerősség beállítását, a C. az áramerősséget, a D. a 
feszültséget. A VRD tetszőlegesen be- vagy kikapcsolható. 
3.5.3 TIG hegesztés 
Az A. nem üzemel, a B. jelzi az áramerősség beállítását, a C. az áramerősséget, a D. 
a feszültséget. Eközben a VRD világít. 
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