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Originalbetriebsanleitung
Translation of the original operating instructions
Traduzione delle istruzioni di funzionamento originali
Traduction des instructions de service d’origine
Traducción del manual de instrucciones de servicio original
Tradução do original do manual de funcionamento
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
Oversættelse af den originale betjeningsvejledning
Original driftsinstruks i oversettelse
Alkuperäiskäyttöohjeen käännös
Översättning av bruksanvisningens original

Az eredeti üzemeltetési útmutató fordítása

Preklad originálneho návodu na obsluhu

Prevod originalnega Navodila za uporabo

Originaalkasutusjuhendi koopia
Originalo naudojimosi instrukcijos vertimas

Prevod originalnog uputstva za rad
Originalne upute za upotrebuHR
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Yleiset turvallisuussäännöt
Lue nämä ohjeet ennen laitteen 
käyttöä! Noudata mukana toimitettuja 
turvallisuusohjeita. Säilytä nämä 
käyttöohjeet. Jos luovutat laitteen 
eteenpäin, toimita nämä ohjeet  
sen mukana.

VAROITUS! 
Jos kaikkia seuraavia ohjeita ei noudateta, 
seurauksena voi olla vakavia vammoja.

HUOMIO! 
Tämän MIG 180-5 -hitsauslaitteen käyttö tai 
kokoaminen on sallittua vain sellaisille henkilöille, jotka 
ovat perehtyneet tähän oppaaseen ja ymmärtävät 
perinpohjaisesti, miten MIG 180-5 -hitsauslaite toimii.

VAROITUS! 
Tässä käyttöoppaassa käsitellyt varoitukset, huomiot ja 
ohjeet eivät voi kattaa kaikkia mahdollisia olosuhteita tai 
tilanteita. Käyttäjän on ymmärrettävä, etteivät maalaisjärki 
ja varovaisuus ole tuotteen sisäisiä ominaisuuksia, vaan 
käyttäjän on huolehdittava niistä itse.

Tärkeät turvallisuusseikat
1.1 Hitsausympäristö
-  Hitsausympäristössä ei saa olla syttyviä aineita.
-  Hitsausympäristön läheisyydessä on  
säilytettävä palosammutinta.

-  Laitteen saavat asentaa ja sitä saavat käyttää vain 
vaatimukset täyttävät henkilöt.

-  Paikan on oltava puhdas, kuiva ja ilmastoitu. 
Hitsauslaitetta ei saa käyttää kosteissa, märissä tai 
huonosti ilmastoiduissa paikoissa.

-  Hitsauslaitetta saa huoltaa vain valtuutettu teknikko 
paikallisten, alueellisten ja kansallisten  
määräysten mukaan.

-  Työympäristössä on oltava aina valppaana. 
Hitsatessa on varmistettava, ettei lähelle pääse 
muita henkilöitä, etenkään lapsia.

-  Kaarihitsauksen haitalliset säteet tulee peittää siten, 
etteivät muut näe niitä.

-  Hitsauslaite on kiinnitettävä vakaaseen penkkiin tai 
vaunuun, joka pitää hitsauslaitteen paikallaan ja estää 
sitä kaatumasta tai putoamasta.

1.2 Hitsauslaitteen kunto
-  Maadoituskaapelin, virtajohdon ja hitsauskaapelin 
eristeet on tarkastettava vaurioiden varalta. 
Vaurioituneet osat on aina korvattava tai korjattava 
ennen hitsauslaitteen käyttöä.

-  Ennen käyttöä on varmistettava, että kaikki osat 
ovat puhtaita ja hyvässä toimintakunnossa.

1.3 Hitsauslaitteen käyttö

HUOMIO!
Hitsauslaitetta ei saa käyttää, jos lähtökaapeli, 
puikko, poltin, lanka tai langansyöttöjärjestelmä 
on märkä. Osia ei saa upottaa veteen. Näiden osien 
ja hitsauslaitteen on oltava täysin kuivia ennen  
käytön yrittämistä.
- Tämän oppaan ohjeita on noudatettava.
-  Hitsauslaitteen virta on katkaistava, kun sitä 
ei käytetä.

-  Maadoitusjohto on liitettävä mahdollisimman 
lähelle hitsattavaa kohtaa hyvän maadoituksen 
takaamiseksi.

-  Hitsauslanka ei saa koskettaa käyttäjän kehon 
osia, jos käyttäjä on kosketuksissa hitsattavaan 
materiaaliin, maadoitukseen tai toisen 
 hitsauslaitteen puikkoon.

-  Huonossa asennossa ei saa hitsata. Hitsausasennon 
on oltava aina vakaa, jotta vältetään 
onnettomuudet. Maanpinnan yläpuolella hitsatessa  
on käytettävä turvavaljaita.

-  Kaapeleita ei saa viedä olan yli tai kietoa  
kehon ympärille.

-  Hitsatessa on käytettävä kokonaan peittävää 
kypärää, jossa on asianmukainen tummennus.

-  Iho on suojattava kuumilta metalleilta sekä UV- ja 
infrapunasäteiltä käyttämällä oikeanlaisia käsineitä 
ja suojavaatteita.

-  Hitsauslaitteen ylikäyttöä ja ylikuumentumista 
tulee välttää. Laitteen on saatava jäähtyä kunnolla 
käyttöjaksojen välillä.

-  Kädet ja sormet on pidettävä etäällä liikkuvista 
osista. Etäisyys langansyöttörulliin on varmistettava.

-  Polttimella ei saa osoittaa omia tai kenenkään muun 
kehon osia.

-  Hitsauslaitteen käyttöjakson leimausarvoja tulee 
noudattaa, jotta ehkäistään ylikuumeneminen 
ja laiteviat.

FI  Alkuperäiset käyttöohjeet
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 Sähköturvallisuus

Yksikön suojausluokka on IP 21S.
Yksikköä ei saa koskaan altistaa sateelle ja 
kosteudelle käytössä tai varastoituna.
Jos vettä pääsee sähkölaitteeseen, sähköiskun  
vaara kasvaa.

1.4  Erityiset vaarat, huomiot tai varoitukset

 Sähköisku

VAROITUS!
Kaarihitsauslaitteet voivat tuottaa sähköiskun, 
jonka seurauksena voi olla vamma tai kuolema. 
Laitteen jännitteisten osien koskeminen voi 
aiheuttaa hengenvaarallisia sähköiskuja ja vakavia 
palovammoja. Hitsauksen aikana kaikki lankaan 
liitetyt metalliset osat ovat sähkön vuoksi kuumia. 
Huonot maadoitusliitännät ovat vaarallisia, joten 
maadoitusjohto on kiinnitettävä hyvin ennen hitsausta.
-  Hitsatessa on käytettävä kuivia suojavarusteita: 
takkia, paitaa, käsineitä ja eristettyjä jalkineita.

-  Eristys työkappaleesta on varmistettava. Työkappaleen 
tai maadoituksen koskemista tulee välttää.

-  Hitsauslaitetta ei saa yrittää korjata tai huoltaa 
virran ollessa kytkettynä.

-  Kaikki kaapelit ja johdot on tarkastettava. 
Paljastuneet johdot on korvattava välittömästi.

-  Vain suositellut varakaapelit ja -johdot ovat sallittuja.
-  Maadoituspuristin on kiinnitettävä työkappaleeseen 
tai työpöytään aina mahdollisimman lähelle 
hitsattavaa kohtaa.

-  Hitsauslankaa ja maadoitusta tai maadoitettua 
työkappaletta ei saa koskea samaan aikaan.

-  Hitsauslaitetta ei saa käyttää jäätyneiden putkien 
sulattamiseen.

 Höyryt ja kaasut

VAROITUS!
-  Hitsauksessa erittyvät höyryt syrjäyttävät puhtaan 
ilman ja voivat johtaa vammaan tai kuolemaan.

-  Hitsauksessa erittyviä höyryjä ei saa hengittää. 
Hengitettävän ilman on oltava puhdasta ja turvallista.

-  Hitsaus on sallittua vain paikassa, jossa ilmanvaihto 
on tehokasta. Muussa tapauksessa on käytettävä 
tuuletuslaitetta työympäristön hitsaushöyryjen 
poistamiseen.

-  Pinnoitettuja aineita (galvanoituja, kadmioituja 
tai sinkkiä, elohopeaa tai bariumia sisältäviä 
metalleja) ei saa hitsata. Aineet erittävät haitallisia 
höyryjä, joita on vaarallista hengittää. Tarvittaessa 
on käytettävä tuuletinta, hengityssuojainta, jossa 
on ilmansyöttö, tai poistettava pinnoite aineen 
hitsattavasta kohdasta.

-  Joistakin metalleista kuumennettaessa erittyvät 
höyryt ovat erittäin myrkyllisiä. Valmistajan ohjeissa 
on aineiden turvallisuustiedot.

-  Hitsausympäristössä ei saa olla aineita, jotka 
erittävät kuumentuessaan myrkyllisiä höyryjä. 
Puhdistusaineiden, sumutteiden ja rasvanpoistajien 
höyryt voivat olla erittäin myrkyllisiä 
kuumentuessaan.

  UV- ja infrapunakaarisäteet

VAARA!
Hitsauskaari tuottaa ultravioletti- ja infrapunasäteitä, 
jotka voivat vaurioittaa silmiä ja ihoa. Hitsauskaarta 
kohti ei saa katsoa ilman asianmukaista 
silmiensuojausta.
-  Hitsattaessa on käytettävä aina hitsausmaskia 
(kypärää), joka suojaa kasvot kokonaan kaulasta 
päälaelle ja kummankin korvan taakse.

-  Maskissa on oltava asianmukainen tummennuslinssi 
ja turvalasi.

-  Valokaarelle altistuva paljas iho on peitettävä 
suojavaatteilla ja -jalkineilla. Saatavilla on 
suojaavia syttymättömiä vaatteita tai nahkapaitoja, 
takkeja, housuja tai suojahaalareita.

-  Muita henkilöitä on suojattava hitsauksessa 
syntyviltä säteiltä hitsausverhoilla tai muilla esteillä.

-  Hitsausympäristössä olevia henkilöitä on 
varoitettava valokaaren muodostamisesta 
etukäteen, jotta he voivat suojautua.

 Tulipalon vaarat

VAROITUS!
Sellaisia säiliöitä tai piippuja, jotka sisältävät tai 
ovat sisältäneet syttyviä, kaasumaisia tai nestemäisiä 
polttoaineita, ei saa hitsata. Hitsaus tuottaa kipinöitä 
ja lämpöä, jotka voivat sytyttää herkästi syttyviä ja 
räjähtäviä aineita.
-  Sähköistä kaarihitsauslaitetta ei saa käyttää 
paikassa, jossa on herkästi syttyviä tai räjähtäviä 
aineita.

-  Kaikki syttyvät aineet on vietävä vähintään 
10 metrin etäisyydelle hitsauskaaresta. Jos 
poistaminen ei ole mahdollista, aineet on peitettävä 
tiukasti tulenkestävillä suojuksilla.



135

-  On tärkeä varmistaa, etteivät lentävät kipinät 
aiheuta tulipaloa tai räjähdystä huomiotta jääneissä 
paikoissa, raoissa tai paikoissa, jotka eivät ole 
näkyvissä.

-  Tulipalon varalta palosammutinta on säilytettävä 
paikassa, jossa se on helposti saatavilla.

-  Hitsatessa on käytettävä öljyttömiä vaatteita, joissa 
ei ole taskuja tai hihansuita, jotka voivat kerätä 
kipinöitä (kipinöiden jäänteitä).

-  Taskuissa ei saa olla syttyviä esineitä, kuten 
sytyttimiä tai tulitikkuja.

-  Maadoitusjohto on liitettävä mahdollisimman 
lähelle hitsattavaa kohtaa, jotta tuntemattomat, 
tahattomat sähkövirran radat eivät pääse 
aiheuttamaan sähköiskua ja tulipalon vaaraa.

-  Tahattomat valokaaret on estettävä leikkaamalla 
hitsauksen päätyttyä langanpää siten, että 5–10 
millimetriä jää näkyviin.

 Kuumat aineet

HUOMIO!
Hitsatut aineet ovat kuumia ja voivat aiheuttaa 
vakavia palovammoja, jos niitä ei käsitellä oikein.
- Hitsattuja aineita ei saa käsitellä paljain käsin.
-  MIG-hitsauspistoolin suutinta ei saa koskea 
hitsauksen jälkeen, ennen kuin se on jäähtynyt 
kunnolla.

 Kipinät ja lentävät jäänteet

HUOMIO!
Hitsauksessa syntyy kuumia kipinöitä, jotka voivat 
aiheuttaa vaurioita. Kuonan pilkkomisessa syntyy 
lentäviä jäänteitä.
-  Suojavarustusta on tärkeä käyttää aina: 
turvasuojusta, hitsausmaskia (kypärää) ja 
korvatulppia, jotta kipinät eivät pääse silmiin, 
kasvoihin, korviin tai hiuksiin.

 Sähkömagneettinen kenttä

HUOMIO!
-  Sähkömagneettiset kentät voivat aiheuttaa häiriöitä 
erilaisiin sähköisiin ja elektronisiin laitteisiin, kuten 
sydämentahdistimiin.

-  Tällöin on kysyttävä lääkäriltä neuvoa, ennen kuin 
käytetään kaarihitsauslaitetta tai leikkauslaitetta.

-  Hitsausympäristössä ei saa hitsauksen aikana olla 
henkilöitä, joilla on sydämentahdistin.

-  Kaapelia ei saa kietoa kehon ympärille hitsatessa.

-  MIG-hitsauspistoolin kaapeli ja maadoituskaapeli 
on kiedottava yhteen aina, kun se on mahdollista.

-  MIG-hitsauspistoolin kaapeli ja maadoituskaapelit 
on pidettävä samalla puolen hitsaajan kehoa.

Suojakaasupullot voivat räjähtää 

VAROITUS!
Korkeapaineiset pullot voivat räjähtää 
vaurioituessaan, joten niitä on käsiteltävä varoen.
-  Pulloja ei saa koskaan altistaa korkealle lämpötilalle, 
kipinöille, avotulelle, mekaanisille iskuille tai 
valokaarille.

- Pulloon ei saa koskea MIG-hitsauspistoolilla.
- Pulloa ei saa hitsata.
-  Pullo on pidettävä aina pystyasennossa vaunussa 
tai kiinteässä kohteessa.

-  Pullot on pidettävä etäällä hitsaus- tai 
sähkövirtapiireistä.

-  Asianmukaisia säätimiä, kaasuletkuja ja liittimiä on 
käytettävä niiden erityisiin käyttötarkoituksiin.

- Venttiiliin ei saa katsoa sitä avattaessa.
-  Suojaavaa pullonkorkkia on käytettävä aina, kun 
se on mahdollista.

1.5 Asianmukainen hoito, huolto ja 
korjaus

VAARA!
-  Virransyöttö on katkaistava aina, kun käsitellään 
sisäisiä osia.

-  Piirilevyä ei saa koskea tai käsitellä ilman 
asianmukaista maadoitusta rannehihnalla. Piirilevy 
on asetettava antistaattiseen pakkaukseen ennen 
siirtoa tai kuljetusta.

-  Käsiä tai sormia ei saa viedä lähelle liikkuvia osia, 
kuten tuuletinta.

MIG 180-5 -sarjan käyttö ja käsittely
-  Älä muokkaa MIG 180-5 -hitsauslaitetta 
millään tavalla. Valtuuttamattomat muokkaukset 
voivat heikentää laitteen toimintaa ja/tai 
turvallisuutta ja vaikuttaa sen käyttöikään. MIG 
180-5 on suunniteltu tiettyihin käyttötarkoituksiin.

-  Tarkista aina ennen MIG 180-5 
-hitsauslaitteen käyttöä, sisältääkö 
se vahingoittuneita tai kuluneita 
osia. Rikkinäiset osat vaikuttavat MIG 180-5 
-hitsauslaitteen käyttöön. Vaihda tai korjaa 
vahingoittuneet tai kuluneet osat välittömästi.

-  Varastoi MIG 180-5, jos se ei ole 
käytössä. Kun MIG 180-5 ei ole käytössä, 
säilytä sitä turvallisessa paikassa poissa 
lasten ulottuvilta. Tarkista, että se on hyvässä 
käyttökunnossa ennen varastointia ja ennen 
seuraavaa käyttökertaa.
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Erityiset turvallisuustiedot 
sähköisille hitsauslaitteille 

– Sähkömagneettinen 
yhteensopivuus (EMC)

Hitsauksen aikana tuote lähettää sähkömagneettisia 
aaltoja, jotka saattavat aiheuttaa häiriöitä muihin 
elektroniikkatuotteisiin. Tässä tuotteessa on 
äänenvaimennin, joka noudattaa EY:n direktiiviä 
2014/30/EU.
Käyttäjä on vastuussa tuotteen asianmukaisesta 
käsittelystä ja liittämisestä. Sähkömagneettisten 
aaltojen säteily ja vaikutus muihin teknisiin tuotteisiin 
on minimoitava. Seuraavia ohjeita on noudatettava:
1.  Tämä on IEC 61140 -standardin mukainen  

A-luokan tuote.
2.  Henkilöt, joilla on sydämentahdistin, eivät saa 

käyttää tuotetta tai oleskella sen välittömässä 
läheisyydessä. Lääkäriltä on kysyttävä  
mahdollisista vaaroista.

3.  Tuote on asennettava mahdollisuuksien mukaan 
paikkaan, jossa ei ole muita teknisiä laitteita 
(esimerkiksi radio- ja televisiolaitteita, tietokoneita 
ja näyttöjä, signaalijohtimia ja puhelimia).

4.  Jos tuote kuitenkin vaikuttaa muihin laitteisiin, 
käyttäjän on vähennettävä vaikutusta 
asianmukaisin menetelmin, esimerkiksi 
suojaamalla altistunut laite.

Hätätilanne
Käyttäjän on perehdyttävä tuotteen käyttöön tämän 
käyttöoppaan avulla. Turvallisuusohjeet on opeteltava 
ulkoa ja niitä on noudatettava tarkasti. Näin ehkäistään 
vaaratilanteita.
1.  Käyttäjän on oltava aina valppaana tuotetta 

käyttäessään, jotta hän tunnistaa vaaratilanteet 
ja voi puuttua niihin hyvissä ajoin. Nopealla 
puuttumisella voidaan ehkäistä vakavia vammoja 
ja omaisuusvahinkoja.

2.  Jos toimintahäiriöitä ilmenee, tuotteen virta on 
katkaistava ja tuote on irrotettava virtalähteestä. 
Valtuutetun ammattilaisen on tarkastettava ja tarvittaessa 
korjattava tuote, ennen kuin sitä käytetään uudelleen.

Jäännösriskit
Vaikka tätä tuotetta käytettäisiin kaikkien 
turvallisuusvaatimusten mukaan, vauriot ja vahingot ovat 
silti mahdollisia. Tuotteen rakenteen ja ominaisuuksien 
vuoksi seuraavat vaaratilanteet ovat mahdollisia:
1.  Silmän verkkokalvon vaurioituminen valokaaren 

ultraviolettisäteilyn tai kipinöiden vuoksi.
2.  Palovammat kuuman työkappaleen tai 

hitsauspuikon koskettamisen vuoksi.
3. Tulipalon vaara.

Kuvaus
MIG 180-5 on tasavirtaa invertterin avulla 
käyttävä MIG-hitsauslaite. Se käyttää yksivaiheista 
220/230 V:n, 50/60 Hz:n vaihtovirtaa. 
Suositeltavaa on käyttää 20 ampeerin viivesulaketta 
tai virrankatkaisijaa. MIG 180-5 (MIG-/
puikkohitsauslaite) on ihanteellinen millaisiin 
tahansa kevyisiin huoltotöihin. Ostamallasi MIG-
hitsauslaitteella voidaan hitsata hiiliterästä ja 
ruostumatonta terästä.

Purkaminen

1.1  Avaa hitsauslaitteen ja lisävarusteet 
sisältävä pahvilaatikko, laukut tai 
styroksipakkaus.

1.2  Varmista, että pakkaus sisältää 
seuraavat tuotteet:

Kuvaus Määrä
Tasavirtaa invertterin avulla käyttävä MIG-
hitsauslaite

1 yksikkö

MIG-hitsauspistooli 1 kpl

Maadoituskaapeli ja maadoituspuristin 1 kpl

4 m

Käyttöopas 1 sarja

1.3 Yksikön purkamisen jälkeen
Tarkasta huolellisesti osat kuljetuksessa syntyneiden 
vaurioiden varalta. Tarkasta löysien, puuttuvien 
tai vaurioituneiden osien varalta. Jos kuljetuksessa 
on syntynyt vaurioita, ota yhteys kuljetusyritykseen 
välittömästi.

Hitsauslaitteeseen tutustuminen

Virran ilmaisin (A): Kun laitteeseen on kytketty 
virta, virran ilmaisimessa palaa valo.
Hälytyksen ilmaisin (B): Kun lämmön 
ilmaisimessa palaa valo, laite on ylikuormittunut ja 
sen sisäinen lämpötila on liian korkea. Hitsauksen 
virta katkeaa automaattisesti, mutta tuuletin jatkaa 
toimintaansa. Kun sisäinen lämpötila laskee, 
ylikuormittumista ilmaiseva valo sammuu ja laite on 
valmis hitsausta varten.
Työn ilmaisin (C): Syttyy, kun yksikkö on hitsaustilassa.
Hitsausjännitteen säätönuppi (D):
Määrittää ulostulojännitteen. Katso 
langansyöttölokeron sisällä oleva SET UP -taulukko.
Langan nopeuden säätönuppi (E): Säätää 
langan syötön/ampeeriluvun nopeutta. Säätää 
nopeutta, jolla hitsauslanka tulee ulos hitsauspolttimesta 
ja mukauttaa lähtöampeerilukua jonkin verran.
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MIG-/puikko-/TIG-valitsin (F): Kun käytetään 
MIG-hitsausta, tämän kytkimen pitää olla MIG-
asennossa, ja kun käytetään puikkohitsausta, 
kytkimen pitää olla stick-asennossa.
2T-/4T-valitsin (G): Kahden/neljän kosketuksen 
käyttötilavalitsin.
Virtakytkin (H): "OFF"-asennossa verkkovirtaa 
ei syötetä. "ON"-asennossa virtaa syötetään 
päämuuntajaan ja ohjauspiiriin.
Virtajohto (I): Virtajohto liittää hitsauslaitteen 
220-/230-volttiseen, 20-ampeeriseen 
verkkovirtapistorasiaan ja toimittaa virtaa 
hitsauslaitteeseen. 
MIG-poltin (J):
Hitsauslanka viedään hitsauskaapelin ja  
MIG-polttimen läpi työkappaleeseen.  
Se on liitetty voimansiirtojärjestelmään.
Maadoituskaapeli (K): Liitä maadoituskaapeli 
työkappaleeseen maadoituspuristimen avulla.
Hitsauskaapeli (L)*: Käytetään 
puikkohitsaukseen.
Kaasuletku (M): Käytetään laitteen yhdistämiseen 
säätimeen.
LIFT-TIG-poltin (N)
Lankapuola (O)*
Suojakaasun paineensäädin (Q): 
Asennetaan suojakaasupulloon umpilangan avulla 
tehtävää MIG-hitsausta varten.
(katso sivut 2 ja 3)
*Esitetyt tai kuvatut lisävarusteet eivät kuulu tuotteen 
vakiotoimitukseen.

Asentaminen

1. Virransyöttöön liittäminen

Kysy valtuutetulta sähköasentajalta 
neuvoa tarvittavan pistorasian 
asianmukaiseen asennukseen.
1. Varmista, että virtakytkin on "OFF"-asennossa.
2. Liitä pistoke sopivaan pistorasiaan.

VAROITUS!
-  Tarkasta jännite! Jännitteen on vastattava 
luokitusmerkinnän tietoja!

-  Tämä tuote kuuluu suojausluokkaan I ja on siksi 
liitettävä maadoitettuun pistorasiaan! 

2. Jatkojohto

HUOMAUTUS: Jatkojohtoa ei tule käyttää 
tavanomaisessa käytössä. Jatkojohtoa ei suositella 

käytettävän sen aiheuttaman jännitteen laskun 
vuoksi. Jännitteen lasku voi vaikuttaa hitsauslaitteen 
tehoon. Jos jatkojohtoa on pakko käyttää, sen tulee 
olla oikean kokoinen ja mallinen tälle tuotteelle 

käyttää.

3. Työkappaleen valmistelu

3.1 Hitsausasennot
Hitsaukselle on kaksi perusasentoa, jalkoasento 
ja vaaka-asento. Jalkoasennossa hitsaus on 
yleensä helpompaa ja nopeampaa sekä 
sulaminen tehokkaampaa. Työkappale kannattaa 
mahdollisuuksien mukaan asettaa siten, että palko 
kulkee tasaisella pinnalla.

3.2 Liitoskohdan valmisteleminen
Ennen hitsausta on varmistettava, ettei työkappaleen 
pinnalla ole likaa, ruostetta, kalkkeutumia, öljyä tai 
maalia. Muutoin hitsistä tulee hauras ja huokoinen. 
Jos liitettävät perusaineet ovat paksuja tai raskaita, 
reunoja täytyy ehkä särmätä kulmahiomalaitteella. 
Hiomakulman on oltava noin 60 astetta.

a. väärin
b. oikein
(katso kuva A sivulla 8)

Erilaisille hitsausasennoille on erilaisia liitoksia.

Puskuhitsiliitokset
a. suljettu puskuliitos
b. avoin puskuliitos
c. yksiviisteinen puskuliitos
d. kaksiviisteinen puskuliitos
e. yksöis-V-railo
f. kaksois-V-railo.
(katso kuva B sivulla 8)
Pienahitsiliitokset
a. yksipuolinen limittäinen pienaliitos
b. molemminpuolinen limittäinen pienaliitos
c. yksipuolinen palstaliitos
d. molemminpuolinen palstaliitos
e. yksipuolinen T-pienaliitos
f. molemminpuolinen T-pienaliitos.
(katso kuva C sivulla 8)

4. Maadoituspuristimen liitäntä
Maadoituspuristimesta on poistettava lika, 
ruoste, kalkkeutumat, öljy tai maalin jäämät. 
Maadoitusliitännän tulee olla hyvä ja kestävä. 
Huonosti liitetty maadoituspuristin tuhlaa sähköä 
ja lämpöä. Maadoituspuristimen on oltava 
kosketuksissa metallin kanssa.
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5. MIG-langan jännitteen asettaminen

VAROITUS!
Kaarikipinä voi aiheuttaa silmävamman! 
Pienennä kaarikipinän riskiä varmistamalla, 
että polttimen päästä tuleva lanka ei kosketa 
työkappaletta, maadoituspuristinta tai mitään 
maadoitettua materiaalia voimansiirron jännitteen 
asetusprosessin aikana, jotta kaaria ei synny.

5.1. Paina polttimen liipaisinta.

5.2. Suurenna voimansiirron jännitettä kääntämällä 
voimansiirron jännitteen säätönuppia myötäpäivään, 
kunnes lanka näyttää liikkuvan sujuvasti ilman luiskahtelua.

6. Kaasun asentaminen

VAROITUS!
Suojakaasupullot ja korkeapaineiset pullot voivat räjähtää 
vaurioituessaan, joten niitä on käsiteltävä varoen!
-  Pulloja ei saa koskaan altistaa korkealle lämpötilalle, 
kipinöille, avotulelle, mekaanisille iskuille tai valokaarille.

- Pulloon ei saa koskea MIG-hitsauspistoolilla.
- Pulloa ei saa hitsata.
-  Pullo on pidettävä aina pystyasennossa vaunussa 
tai kiinteässä kohteessa.

-  Pullot on pidettävä etäällä hitsaus- tai 
sähkövirtapiireistä.

-  Asianmukaisia säätimiä, kaasuletkuja ja liittimiä on 
käytettävä niiden erityisiin käyttötarkoituksiin.

Kun MIG-lankoja (umpilankoja) käytetään, 
suojakaasua on käytettävä.

6.1. Napaisuuden muuttaminen
Napaisuuden tehdasasetus on täytelankahitsaus 
(suojakaasua ei tarvita). Tässä tilassa MIG-
hitsauspistooli on liitetty negatiiviseen napaan (–) 
ja maadoituskaapelipää positiiviseen (+) napaan 
(katso kuva D sivulla 8). Jos käytetään MIG-
hitsausta suojakaasun kanssa, MIG-hitsauspistoolin 
johdon on oltava liitettynä positiiviseen (+) ja 
maadoituskaapelin negatiiviseen (–) napaan. 
Kiinnitä johdot tiukasti kiinnikkeillä.
(katso kuva D (b) sivulla 8)

6.2.  Kaasuletku, säädin ja kaasupullon 
liitäntä

Liitä kaasuletkun toinen pää kaasusolenoidiventtiiliin 
(kaasun tuloon), joka sijaitsee hitsauslaitteen 
takapaneelissa. Liitä toinen pää kaasunsäätimeen,  
joka on liitetty suojauskaasupulloon.

a. Pullon venttiili: säätää kaasusäiliön virtausta
b. Pullon painemittari
c. Kaasuvirtausmittari, asetus 570 l/min.
d. Säätönuppi (säätää kaasun painetta)

e. Säädin
f. Kaasuletku
g. Kaasupullo (säiliö)
(katso kuva E sivulla 8)

HUOMAUTUS:
Avaa pullon venttiili hitaasti kääntämällä sitä 
vastapäivään, kunnes pullon painemittari rekisteröi 
paineen nousun säätimen ensimmäisessä mittarissa. 
Nosta kaasun virtaus tasolle 570 l/min kääntämällä 
säätönuppia myötäpäivään (oikealle) hitaasti. 
Pienennä kaasun virtausta kääntämällä säätönuppia 
vastapäivään (vasemmalle). Kaasun tuloventtiili 
sijaitsee hitsauslaitteen takapaneelissa, ja se 
aktivoidaan polttimen liipaisimella. Kaasun virtauksen 
pitäisi kuulua, kun liipaisin aktivoidaan. Kaasun 
virtauksesta ei aiheudu kovaa kaarta ja liiallisia 
roiskeita, ja tasainen hitsipalko on vaikea saada 
aikaan. Vältä tarpeetonta kaasun menetystä sulkemalla 
säiliön venttiili, kun olet lopettanut hitsauksen.

6.3 Kaasun valinta
Eri materiaalit edellyttävät eri suojauskaasua MIG-
hitsauksessa. Katso langansyöttölokeron sisällä oleva 
valmistelutaulukko.
Pehmeä teräs: Käytä 75-prosenttista argonia 
ja 25-prosenttista CO2:ta ohuisiin materiaaleihin 
vähentääksesi roiskeita ja tunkeumaa. ÄLÄ KÄYTÄ yli 
75 %:n argonkaasupitoisuuksia teräkseen. Tuloksena 
on hitsin erittäin huono tunkeuma, huokoisuus ja 
hauraus.
Pehmeä teräs: Käyttämällä 100-prosenttista 
CO2:ta tunkeuma on syvempi, mutta roiskeita on 
enemmän.
Ruostumaton teräs: käytä kaasuseosta, joka 
koostuu helium-, argon- ja CO2-kaasusta.
Alumiini tai pronssi: käytä 100-prosenttista 
argonkaasua.

Ennen käyttöä

VAROITUS!
Korkeajännitevaara virtalähteestä! Kysy 
valtuutetulta sähköasentajalta neuvoa tarvittavan 
pistorasian asianmukaiseen asennukseen. Tämän 
hitsauslaitteen on oltava maadoitettu sen käytön 
aikana, jotta käyttäjä ei saisi sähköiskua. Jos et ole 
varma, onko pistorasia maadoitettu asianmukaisesti, 
tarkistuta se pätevällä sähköteknikolla. Älä poista 
maadoituspiikkiä tai muuntele pistoketta millään 
tavalla. Älä käytä sovittimia hitsauslaitteen virtajohdon 
ja pistorasian välillä. Varmista, että virtakytkin on 
OFF-asennossa, kun liität hitsauslaitteesi virtajohdon 
asianmukaisesti maadoitettuun 220/230 VAC:n, 50/60 
Hz:n, 20 ampeerin yksivaiheiseen verkkovirtalähteeseen.
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MIG-HITSAUS

1. Pääsäätimet

Virtakytkin – Virtakytkin syöttää sähkövirtaa 
hitsauslaitteeseen. Kun virtakytkin on ON-asennossa, 
hitsauspiiri aktivoituu. Käännä virtakytkin AINA  
OFF-asentoon ja irrota hitsauslaitteen virtajohto  
ennen mitään huoltotoimia.
Jännitteenvalitsin – Jännitteenvalitsin 
säätää hitsauslämpöä. Tässä yksikössä on 
päättymätön jännitteensäätö. Katso hitsauslaitteen 
sivuluukun sisällä olevasta merkinnästä suositellut 
jännitteenvalitsimen asetukset, jotka hitsaustyöhösi 
tarvitaan.
Langan nopeudensäädin – Langan 
nopeudensäädin säätää nopeutta, jolla lanka 
tulee ulos hitsauspolttimesta. Langan nopeuden on 
vastattava tarkasti nopeutta, jolla se sulaa pois. 
Langan nopeuden valintaa vaikuttavia asioita 
ovat muun muassa käytettävän langan tyyppi 
ja halkaisija, valittu lämpöasetus ja käytettävä 
hitsausasento.
Huomautus: Lanka kulkee nopeammin ilman 
hitsauskaarta. Kun kaari on muodostunut, langan 
nopeus hidastuu.

2. Polttimen piteleminen
Paras tapa pidellä hitsauspoltinta on sellainen, 
joka tuntuu mukavimmalta. Kun harjoittelet uuden 
hitsauslaitteesi käyttöä, kokeile polttimen pitelemistä 
eri asennoissa, kunnes löydät sinulle parhaiten 
sopivan.

3. Polttimen asettaminen työkappaleeseen
Hitsauksessa on harkittava kahta polttimen nokan 
kulmaa suhteessa työkappaleeseen.

3.1. Kulmaa A voidaan muuttaa, mutta useimmissa 
tapauksissa ihanteellinen kulma on 60 astetta, jolloin 
polttimen kahva on samansuuntainen työkappaleen 
kanssa. Jos kulmaa A suurennetaan, tunkeuma 
kasvaa. Kun kulma A pienenee, myös tunkeuma 
pienenee.
(katso kuva F (a) sivulla 8)

3.2. Kulmaa B voidaan muuttaa kahdesta syystä: 
jotta kaari voidaan nähdä paremmin suhteessa 
hitsisulaan ja jotta kaaren voimaa voidaan ohjata.
(katso kuva F (b) sivulla 8)

4. Etäisyys työkappaleesta
Jos suutinta pidetään irti työkappaleesta, suuttimen 
ja työkappaleen välinen etäisyys on pidettävä 
vakiona, eikä se saa olla yli 6 mm, sillä muuten 
kaari voi alkaa räiskyä, mikä ilmaisee hitsauksen 
heikkenemistä.

5. Langan nopeuden täsmäyttäminen
Tämä on yksi MIG-hitsauksen tärkeimpiä asioita, ja 
se on tehtävä ennen jokaisen hitsaustyön aloittamista 
tai aina, kun jokin seuraavista muuttujista muuttuu: 
lämpöasetus, langan halkaisija tai langan tyyppi.

VAROITUS!

Hitsauksen valokaarelle altistuminen 
on erittäin haitallista silmille ja iholle.
Pidentynyt altistus hitsauksen valokaarelle voi 
aiheuttaa sokeutta ja palovammoja. Hitsaajan 
on suojauduttava aina asianmukaisesti ennen 
valokaaren muodostamista tai hitsauksen 
aloittamista. Hitsaajan on käytettävä syttymättömiä 
hitsauskäsineitä, paksua pitkähihaista paitaa, 
housuja, joiden lahkeet eivät ole käännetyt, 
korkeavartisia kenkiä ja hyväksyttyä hitsauskypärää.

5.1. Liitä maadoituspuristin romukappaleeseen, 
jonka materiaali on samantyyppistä kuin hitsaamasi 
materiaali. Sen on oltava vähintään yhtä paksu kuin 
todellinen työkappale, eikä siinä saa olla esimerkiksi 
öljyä, maalia tai ruostetta.

5.2. Valitse lämpöasetus. Katso valmistelutaulukko.

5.3. Pitele poltinta toisella kädellä ja anna suuttimen 
nojata työkappaleen sinusta kauimpana olevaan 
reunaan samassa kulmassa kuin hitsattaessa 
käytettävä kulma. (Katso kohta POLTTIMEN 
PITELEMINEN, jos et ole varma, missä kulmassa 
hitsaat.)

5.4. Käännä vapaalla kädelläsi langan 
nopeudenvalitsin suurimpaan ääriasentoon ja pitele 
edelleen nuppia.

5.5. Laske hitsauskypärääsi alaspäin ja muodosta 
kaari vetämällä polttimen liipaisinta. Ala sitten vetää 
poltinta itseäsi kohden samalla, kun käännät langan 
nopeudenvalitsinta vastapäivään.

5.6. KUUNTELE! Kun langan nopeutta 
pienennetään, kaaren tuottama ääni muuttuu 
rätinästä korkeaan summeriääneen, minkä 
jälkeen rätinä alkaa uudelleen, jos langan 
nopeutta pienennetään liikaa. Langan nopeuden 
säätönupin asento, jossa korkea summeriääni 
kuuluu, vastaa oikeaa asetusta. Voit käyttää langan 
nopeudensäädintä tietyn lämpöasetuksen lämmön 
ja tunkeuman lisäämiseen tai vähentämiseen 
valitsemalla suuremman tai pienemmän langan 
nopeusasetuksen. Toista tämä täsmäytystoimenpide, 
jos valitset uuden lämpöasetuksen, eri langan 
halkaisijan tai eri tyyppisen hitsauslangan.
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6. Hitsausmenetelmät

Sähköisku voi tappaa!
SÄHKÖISKUN välttämiseksi hitsausta ei saa tehdä 
seisten, polvillaan tai työkappaleen päällä maaten.

6.1 Polttimen liikuttaminen
Polttimen liike tarkoittaa sen liikettä hitsiliitosta pitkin ja 
koostuu kahdesta asiasta: suunnasta ja nopeudesta. 
Kestävää palkoa varten hitsauspoltinta on liikutettava 
tasaisesti oikealla nopeudella hitsiliitosta pitkin. 
Polttimen liian nopea, liian hidas tai epätasainen liike 
estää kunnollisen sulamisen tai tuottaa muhkuraisen ja 
epätasaisen palon.

Liikkeen suunta on suunta, jossa poltinta liikutetaan 
hitsiliitosta pitkin suhteessa hitsisulaan.
Poltinta joko TYÖNNETÄÄN hitsisulaan (katso kuva 
G (a) sivulla 9) tai VEDETÄÄN pois hitsisulasta (katso 
kuva G (b) sivulla 9). Useimmissa hitsaustöissä poltinta 
vedetään hitsiliitosta pitkin, jotta hitsisula näkyy 
paremmin.

Liikkeen nopeus on nopeus, jolla poltinta 
työnnetään tai vedetään hitsiliitosta pitkin. Kun 
lämpöasetus on muuttumaton, nopeampi liike 
tarkoittaa pienempää tunkeumaa ja matalampaa 
ja kapeampaa lopullista hitsauspalkoa. Vastaavasti 
hitaampi liikkeen nopeus tarkoittaa syvempää 
tunkeumaa ja korkeampaa ja leveämpää lopullista 
hitsipalkoa.

6.2 Erilaiset palot
Kun tutustut paremmin uuteen hitsauslaitteeseesi ja opit 
tekemään yksinkertaisia hitsipalkoja, voit alkaa kokeilla 
erityyppisiä hitsipalkoja.
SUORA PALKO muodostuu, kun poltin kulkee  
suorassa linjassa ja lanka ja suutin on keskitetty 
hitsiliitoksen päälle.
(katso kuva H (a) sivulla 9)

PALKO TEHDÄÄN POIKITTAISLIIKKEELLÄ, jos 
lisäainetta halutaan levittää laajemmalle alueelle 
kuin suoralla palolla olisi mahdollista (ilman 
siirtymävärähtelyä). Poikittainen palko tehdään 
kuljettamalla puikkoa sivuttain ja hidastamalla 
hieman kunkin jakson lopussa. Samalla liikutaan 
pituussuunnassa liitoskohtaa pitkin. Näin saadaan 
paras hitsauksen tunkeuma.
(katso kuva H (b) sivulla 9)

6.3 Hitsausasento

Jalkoasento on paitsi helpoin myös yleisimmin 
käytetty hitsausasento. Jos suinkin mahdollista,
kannattaa suosia jalkoasentoa, sillä se tuottaa 
helpoiten hyviä tuloksia.
(katso kuva I (a) sivulla 9)

Vaaka-asennossa hitsataan pitkälti samalla 
tavalla kuin jalkoasennossa. Hitsauskulma B (katso 
kohta POLTTIMEN PITELEMINEN) kuitenkin poikkeaa 
siten, että lanka suunnataan enemmän hitsiliitoksen 
yläpuolella olevaa metallia kohti, mikä auttaa 
estämään hitsisulan valumista alaspäin samalla, kun 
liikkeen nopeus voidaan silti pitää riittävän hitaana. 
Hyvä hitsauksen aloituskulma B on noin 30 astetta 
ALASPÄIN kohtisuorasta asennosta työkappaleeseen.

Pystyasento on monille helpompi, sillä siinä poltinta 
vedetään ylhäältä alas. Hitsisulaa voi olla vaikea estää 
valumasta alaspäin. Polttimen työntäminen alhaalta 
ylös voi auttaa hallitsemaan hitsisulaa paremmin, 
ja liikkeen nopeus on helpompi pitää hitaana, jolloin 
tunkeuma on syvempi. Pystyasennossa hitsattaessa 
kulma B (katso kohta POLTTIMEN PITELEMINEN) 
pidetään yleensä nollassa, mutta kulma A on 
tavallisesti 45–60 astetta, sillä se auttaa  
hallitsemaan hitsisulaa.
(katso kuva I (b) sivulla 9)

Pään yläpuolella hitsaus on vaikein 
hitsausasento. Kulma A (katso kohta POLTTIMEN 
PITELEMINEN) on pidettävä 60 asteessa. Tämä 
kulman ylläpitäminen pienentää todennäköisyyttä, että 
sulaa metallia tippuu suuttimeen. Kulma B on pidettävä 
nollassa asteessa siten, että lanka osoittaa suoraan 
hitsiliitokseen. Jos hitsisula vuotaa liikaa, valitse 
pienempi lämpöasetus. Poikittaisliikkeellä tehtävä 
hitsipalko toimii yleensä paremmin kuin suora palko.
(katso kuva I (c) sivulla 9)

6.4 Monipalkohitsaus

Puskuhitsiliitokset. Kun puskuhitsataan paksumpia 
materiaaleja, liitettävän materiaalin reunat on 
valmisteltava hiomalla viiste toisen tai kummankin 
liitettävän metallinkappaleen reunaan. Kun tämä on 
tehty, näiden kahden metallikappaleen, jotka halutaan 
hitsata tiiviisti, välille muodostuu V-ura. Useimmissa 
tapauksissa V-uran lähellä olevaan liitokseen 
on muodostettava enemmän kuin yksi palko.
Kun samaan hitsiliitokseen muodostetaan enemmän 
kuin yksi palko, tätä kutsutaan monipalkohitsaukseksi.
Kuvassa J sivulla 9 näkyy järjestys, jossa yhteen 
V-puskuliitokseen muodostetaan useampi palko. 

HUOMAUTUS:

Kun käytetään itsesuojaavaa täytelankaa, 
on erittäin tärkeää pilkkoa ja harjata pois kuona 
jokaisesta valmiista hitsipalosta ennen uuden 
tekemistä, sillä muuten seuraavasta hitsipalosta 
tulee huonolaatuinen.
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Pienahitsiliitokset. Useimmat pienahitsiliitokset, 
jotka tehdään kohtalaisen tai erittäin paksuihin 
metalleihin, edellyttävät monipalkohitsausta vahvan 
liitoksen muodostamiseen. Kuvassa K sivulla 
9 näkyy järjestys, jossa monipalkohitsauksen palot 
muodostetaan limittäiseen pienaliitokseen (a) 
ja T-pienaliitokseen (b).

6.5 Pistehitsaus
Pistehitsaukseen on olemassa kolme menetelmää: 
läpipoltto, lävistys ja täyttö ja limittäinen piste. 
Kullakin menetelmällä on hyvät ja huonot puolensa 
käyttötarkoituksen ja käyttäjän mieltymysten mukaan.

Läpipolttomenetelmässä kaksi limittäistä 
metallikappaletta hitsataan yhteen polttamalla 
päällimmäisen kappaleen läpi alempaan 
kappaleeseen. Läpipolttomenetelmää käytettäessä 
halkaisijaltaan suuremmat langat toimivat yleensä 
halkaisijaltaan pienempiä lankoja paremmin. Parhaiten 
läpipolttomenetelmässä yleensä toimiva lanka on 
halkaisijaltaan 0,9 mm:n itsesuojaava täytelanka. 
Älä käytä 0,75 mm:n itsesuojaavaa täytelankaa 
läpipolttomenetelmässä, ellei metalli ole ERITTÄIN 
ohutta tai ellei lisämetallin kertyminen ja minimaalinen 
tunkeuma ole hyväksyttävää. Valitse aina KORKEA 
lämpöasetus läpipolttomenetelmää käytettäessä ja 
täsmäytä langan nopeus ennen mitään pistehitsauksia.
(katso kuva L (a) sivulla 9)

Lävistys- ja täyttömenetelmällä saa aikaan 
viimeistellymmän näköisen hitsin näistä kolmesta 
pistehitsimenetelmästä. Tässä menetelmässä 
päällimmäiseen metallikappaleeseen pistetään 
tai porataan reikä, ja kaari ohjataan reiän läpi 
tunkeutumaan alakappaleeseen. Hitsisulan annetaan 
täyttää reikä, jolloin muodostuu pistehitsi, joka on 
tasainen ja samassa tasossa yläkappaleeseen 
muodostuneen hitsipinnan kanssa. Valitse oikea langan 
halkaisija, lämpöasetus ja täsmäytetty langan nopeus, 
aivan kuin hitsaisit samanpaksuista materiaalia 
jatkuvalla palolla.
(katso kuva L (b) sivulla 9)

Limittäisessä pistemenetelmässä hitsauskaari 
ohjataan tunkeutumaan ala- ja yläkappaleeseen 
samanaikaisesti, limittäisen hitsisauman kumpaakin 
sivua pitkin. Valitse oikea langan halkaisija, 
lämpöasetus ja täsmäytetty langan nopeus, aivan kuin 
hitsaisit samanpaksuista materiaalia jatkuvalla palolla. 
(katso kuva L (c) sivulla 9)

6.6 Pistehitsausohjeet
1.  Valitse edellä suositeltu langan halkaisija ja lämpöasetus 

käyttämäsi pistehitsausmenetelmän mukaan.
2.  Täsmäytä langan nopeus aivan kuin aikoisit 

muodostaa jatkuvan hitsin.

3.  Pitele polttimen suutinta täysin kohtisuorassa 
työkappaleeseen nähden ja noin 6 mm:n 
etäisyydellä siitä.

4.  Vedä polttimen liipaisinta ja vapauta se, kun haluttu 
tunkeuma on saavutettu.

5.  Tee harjoituspistehitsejä romumetalliin. Vaihtele 
liipaisimen painamisaikaa, kunnes saat aikaan 
haluamasi pistehitsin.

6.  Tee pistehitsejä varsinaiseen työkappaleeseen 
haluamiisi kohtiin.

7. Puikko
Hitsauspuikko (elektrodi) on pinnoitettu 
juoksutekerroksella. Hitsauksessa sähkövirta kulkee 
hitsauspuikon ja maadoitetun metallityökappaleen 
välillä. Hitsauspuikon ja maadoitetun metallin välisen 
valokaaren kuumuus sulattaa puikon ja juoksutteen.

8. Sopivan hitsauspuikon valitseminen
Kaikkiin tilanteisiin sopivaa hitsauspuikkoa tai 
lämpöasetusta on vaikea määrittää. Metallin tyyppi 
ja paksuus sekä työkappaleen asento määrittävät, 
millaista hitsauspuikkoa ja lämpötilaa hitsaukseen 
tarvitaan. Raskaat ja paksut metallit vaativat 
suuremman ampeeriluvun. Hitsiä kannattaa kokeilla 
romumetallilla, joka vastaa työkappaleen metallia. 
Näin voidaan säätää lämpöasetus sopivaksi ja 
valita tilanteeseen paras hitsauspuikko. Seuraavien 
vinkkien avulla voidaan määrittää, onko käytettävä 
hitsauspuikko sopiva.

a. Kun hitsauspuikko on sopivan kokoinen,
-  palko asettuu tasaisesti työkappaleen päälle ilman 
rosoisia reunoja

-  perusaineiden sula on yhtä syvä kuin sen ylle 
kohoava palko

-  hitsauksessa kuuluu samanlaista rätinää kuin 
kananmunia paistettaessa.

b. Kun hitsauspuikko on liian ohut,
- hitsipalosta tulee liian korkea ja epäsäännöllinen
- valokaarta on vaikea ylläpitää.

c. Kun hitsauspuikko on liian paksu,
- valokaari palaa ohuiden metallien läpi
- hitsipalkoon tulee reunahaava
- palosta tulee litteä ja huokoinen
-  hitsauspuikko saattaa jäätyä tai tarttua 
työkappaleeseen. 

HUOMAUTUS: Syöttönopeus työkappaleeseen 
vaikuttaa myös hitsiin. Oikea sulatunkeuma ja riittävä 
hitsiaineen määrä on varmistettava liikuttamalla 
valokaarta hitaasti ja tasaisesti hitsisaumaa pitkin.
(katso kuva M sivulla 10)
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Käyttäminen
1. Sopivan ampeeriluvun asettaminen
Tätä hitsauslaitetta voi käyttää 2,5 mm:n, 3,2 mm:n 
ja 4 mm:n hitsauspuikoilla. Kaikkiin tilanteisiin 
sopivaa tarkkaa ampeerilukua on vaikea määrittää. 
Hitsiä kannattaa kokeilla romumetallilla, joka vastaa 
työkappaleen metallia. Näin voidaan säätää 
asetukset työhön sopivaksi. Hitsauspuikon tyyppi ja 
työkappaleen metallin paksuus määrittävät, millaista 
lämpötilaa hitsaukseen tarvitaan. Raskaat ja paksut 
metallit vaativat enemmän sähkövirtaa (ampeereja), 
kun taas kevyet ja ohuet metallit vaativat vähemmän 
sähkövirtaa (ampeereja).

2. Hitsausmenetelmät
Paras tapa oppia hitsaamaan on harjoitella sitä 
säännöllisesti vähän kerrallaan. Harjoitushitsit tulee 
aina tehdä romumetallilla, joka voidaan hävittää. 
Arvokkaita kohteita ei kannata yrittää hitsata, ennen 
kuin taidot ovat kehittyneet riittävästi. Harjoitushitsien 
on oltava laadukkaita, eikä niissä saa olla kuonaa 
tai kaasusulkeumia.

2.1 Hitsauspuikon piteleminen
Paras tapa pidellä hitsauspuikkoa on sellainen, joka 
tuntuu mukavimmalta. Jotta hitsauspuikko voidaan 
asettaa työkappaleelle ensimmäistä valokaarta 
muodostettaessa, puikkoa on pidettävä kohtisuorassa 
työkappaleeseen. Kun valokaari on muodostunut, 
puikko kannattaa pitää 10–30 asteen kulmassa 
työkappaleeseen. Näin hitsauksen sulatunkeuma 
on sopiva ja roiske vähäistä.

2.2 Valokaaren muodostaminen

VAROITUS!
HITSAUKSEN VALOKAARELLE ALTISTUMINEN 
ON ERITTÄIN HAITALLISTA SILMILLE JA IHOLLE.
-  Hitsaajan on suojauduttava aina asianmukaisesti 
ennen valokaaren muodostamista tai hitsauksen 
aloittamista.

-  Hitsaajan on käytettävä syttymättömiä 
hitsauskäsineitä; paksua pitkähihaista paitaa; 
housuja, joiden lahkeet eivät ole käännetyt; 
korkeavartisia kenkiä ja hitsauskypärää tai 
-suojusta.

Valokaari muodostetaan raaputtamalla 
työkappaletta hitsauspuikon päällä. Sitten puikko 
nostetaan nopeasti niin,
että puikon ja työkappaleen väliin jää noin 
3 millimetrin rako.
(katso kuva N sivulla 10)

Rako tulee säilyttää koko hitsauksen ajan, eikä se 
saa olla liian leveä tai liian kapea. Jos rako on liian 
kapea, puikko tarttuu työkappaleeseen. Jos rako on 
liian leveä, valokaari sammuu. Sopivan raon ylläpito 
vaatii harjoittelua. Aloittelevilla hitsaajilla puikon 
tarttuminen tai valokaaren sammuminen on yleistä. 
Jos puikko tarttuu työkappaleeseen, se pitää erottaa 
työkappaleesta ravistamalla varovasti edestakaisin. 
Muutoin syntyy oikosulku, joka johtaa hitsauslaitteen 
ylikuormitukseen. Hyvää valokaarta seuraa rätisevä 
ääni. Ääni muistuttaa kananmunien paistamisesta 
syntyvää ääntä. Palon tekemiseen tarvitaan vain 
kahdenlaista liikettä: alaspäin sekä hitsattavaa 
liitosta pitkin.
(katso kuva O sivulla 10)

2.3 Erilaiset palot
Seuraavissa kappaleissa kuvataan hitsauksessa 
yleisimmin käytettyjä palkoja.

Suora palko muodostuu, kun puikko kulkee suoraa 
linjaa kohtisuorassa asennossa liitoskohtaan nähden.
(katso kuva P (a) sivulla 10)

Palko tehdään poikittaisliikkeellä, jos lisäainetta 
halutaan levittää laajemmalle alueelle kuin suoralla 
palolla olisi mahdollista (ilman siirtymävärähtelyä). 
Poikittainen palko tehdään kuljettamalla puikkoa 
sivuttain ja hidastamalla hieman kunkin jakson 
lopussa. Samalla liikutaan pituussuunnassa 
liitoskohtaa pitkin. Näin saadaan paras hitsauksen 
tunkeuma.
(katso kuva P (b) sivulla 10)

2.4 Hitsausasento

Jalkoasento on paitsi helpoin myös yleisimmin 
käytetty hitsausasento. Jos suinkin mahdollista, 
kannattaa suosia jalkoasentoa, sillä se tuottaa 
helpoiten hyviä tuloksia.
(katso kuva Q (a) sivulla 10)

Vaaka-asennoissa hitsataan pitkälti samalla 
tavalla kuin jalkoasennossa. Hitsauskulma kuitenkin 
poikkeaa siten, että hitsauspuikko ja sen myötä 
myös valokaaren voima suunnataan enemmän 
hitsiliitoksen yläpuolella olevaa metallia kohti. 
Suorempi kulma auttaa estämään hitsisulan 
valumista alaspäin samalla, kun hitsausnopeus 
voidaan silti pitää riittävän hitaana hyvää tunkeumaa 
varten. Hyvä hitsauspuikon aloituskulma on noin 
30 astetta ALASPÄIN kohtisuorasta asennosta 
työkappaleeseen.
(katso kuva Q (b) sivulla 10)
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2.5 Hitsauspalon arvioiminen
Kun valokaaren muodostus ja ylläpito sujuvat 
moitteetta, seuraava askel on opetella hyvän 
palon hitsaus. Ensimmäiset yritykset tuottavat 
todennäköisesti välttäviä tuloksia. Valokaari voi olla 
liian pitkä tai hitsausnopeus liian korkea tai alhainen.

a. Hitsausnopeus on liian korkea.
b. Hitsausnopeus on liian alhainen.
c. Valokaari on liian pitkä.
d. Ihanteellinen palko.
(katso kuva R sivulla 10)

Kestävää palkoa varten puikkoa tulee kuljettaa 
hitaasti ja tasaisesti hitsaussaumaa pitkin. Nopea 
tai epätasainen liike estää kunnollisen sulamisen 
tai tuottaa kokkareisen ja epätasaisen palon. 
SÄHKÖISKUN välttämiseksi hitsausta ei saa tehdä 
seisten, polvillaan tai työkappaleen päällä maaten.

2.6 Palon viimeisteleminen
Kun puikon ulkopinnoite palaa pois, se muodostaa 
hitsin ympärille suojaavan kaasukuoren. Näin ilma 
ei pääse sulatettuun metalliin luomaan ei-toivottuja 
kemiallisia reaktioita. Palava pinnoite muodostaa 
kuitenkin kuonaa. Kuona muodostuu hitsatun palon 
päälle ja jättää siihen likaisen metallikerrostuman. 
Kuona poistetaan iskemällä hitsiä kuonahakulla.

3. LIFT TIG -hitsausmenetelmä

3.1 Lisävaruste
Katkaise hitsauslaitteen virta. Irrota pääpistoke 
pistorasiasta. Kytke maadoituskaapeli positiiviseen 
Dinse-pistorasiaan ja kierrä tiukasti. Liitä 
maadoituskaapelin pää (maadoituspuristin) 
työkappaleeseen. Kytke poltinkaapeli negatiiviseen 
Dinse-pistorasiaan ja kierrä myötäpäivään. Tiukenna 
polttimen kaasuletkun liitin, joka yhdistää suojaavan 
kaasupullon. Kytke pääpistoke pääpistorasiaan.

3.2. Polttimen apukaari
Varoitus! Kytke hitsauslaitteeseen virta. Hitsauspolttimen 
volframipuikossa on jo virtaa. Volframipuikko ei saa 
koskea mihinkään. Tämän sarjan TIG-hitsauslaitteella 
valokaaren muodostuminen vaatii jatkuvaa sytyttämistä.

Valokaaren sytytysmenetelmä
a.  Avaa sisäänrakennettu TIG-polttimen kaasuventtiili. 

Aseta kaasusuutin siten, että volframipuikon ja 
työkappaleen väliin jää 2–3 millimetrin rako.

b.  Muodosta kaari tuomalla volframipuikko hitaasti 
suoraan kosketukseen työkappaleen kanssa.

c.  Muodosta valokaari ja aloita hitsaus nostamalla 
hitsauspoltin tavalliseen asentoon.

(katso kuva S sivulla 10)

Huolto, kunnossapito, kuljetus 
ja säilytys

Hitsauslaitetta tulee huoltaa säännöllisesti seuraavin 
tavoin. Hitsauslaitteesta on määräajoin puhdistettava 
pöly, lika, rasva ja muut jäänteet. Kuuden kuukauden 
välein tai tarvittaessa on irrotettava hitsauslaitteen 
suojapaneeli ja poistettava ilmanpuhaltimella 
laitteen sisään mahdollisesti kerääntynyt pöly ja lika. 
Vaurioitunut tai kulunut virtajohto, maadoituskaapeli, 
maadoituspuristin tai hitsauspuikon kokoonpano 
on korvattava.

VÄHÄINEN JA SÄÄNNÖLLINEN HUOLTO

Säilytettävä puhtaassa ja kuivassa 
paikassa ilman syövyttäviä kaasuja, liiallista pölyä 
tai korkeaa ilmankosteutta. Lämpötilan on oltava 
–12 °C...+50 °C ja suhteellisen ilmankosteuden 
enintään 90 %.
Hitsauslaite kannattaa pakata kuljetusta tai käytön 
jälkeistä varastointia varten siten, kuin se toimitettiin. 
Näin varmistetaan laitteen suojaus. (Laite on 
puhdistettava ennen varastointia. Pahvilaatikkoon 
asetettava muovipussi on sinetöitävä ennen varastointia.)

Takuu
Myönnämme tälle Würth-työkalulle laillisten/
maakohtaisten säädösten mukaisen takuun 
ostopäivämäärästä alkaen (varmistetaan laskusta 
tai toimitusasiakirjasta). Ilmenevät vauriot korvataan 
varaosalla tai korjauksella.
Takuu ei kata tavanomaisen kulumisen, ylikuormituksen 
tai väärän käsittelyn aiheuttamia vaurioita.
Korvausvaatimukset voidaan hyväksyä vain, jos 
työkalu toimitetaan purkamattomana Würth-
toimipisteeseen, Würth-myyntiedustajalle tai Würth-
työkalujen asiakaspalvelijalle.

Hävittäminen
Laite, lisävarusteet ja pakkaus tulee kierrättää 
ympäristöystävällisesti.

Työkaluja ei saa hävittää kotitalousjätteeseen 
mukana!

Vain EY-maat:
Eurooppalaisen ohjeistuksen 2012/19/EU mukaan 
käyttökelvottomat työkalut ja eurooppalaisen 
ohjeistuksen 2006/66/EY mukaan vialliset tai 
käytetyt akkupakkaukset ja akut on kerättävä erikseen 
ja hävitettävä ympäristön kannalta oikeaoppisesti.
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EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vakuutamme täten olevamme yksin vastuussa 
siitä, että tämä tuote on seuraavien standardien 
ja standardointiasiakirjojen mukainen:
EN 60974- 1:2012, EN 60974-10:2014 
seuraavien direktiivien mukaisesti: 2014/35/EU, 
2014/30/EU.

Tekniset asiakirjat osoitteesta:
A. Würth GmbH & Co. KG
Reinhold-Würth-Strasse 12-17
74653 Künzelsau
Saksa

Würth International AG
Aspermontstrasse 1
CH-7004 Chur
SVEITSI

Gerd Rössler Patrick Kohler
Toimitusjohtaja Työkalujen johtaja

Chur, päiväys: 06.02.2018
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Tekniset tiedot

Kuvaus Tekniset tiedot
Tuloteho [V] 220 230

Taajuus [Hz] 50/60 50/60

Nimellinen tulovirta [A] 32 32

Nimellinen tuloteho [KVA] 7,4 7,4

Tyhjäkäyntijännite [V] 65 69

Nimellinen käyttöjännite [V] 23 23

MIG-hitsausvirta [A] 30 – 180 30 – 180

Käyttöjakson leimausarvo [%] 25 25

Hitsausvirta (10 min) [A] 25%@180 25%@180

10 min / 100 % [A] 90 90

85% 85%

0,75 0,75

Eristysluokka H H

Koteloinnin suojauksen IP-luokka 21S 21S

Jäähdytysmenetelmä Tuuletin Tuuletin

Paino [kg] 14 14

Vianmääritystaulukko

Nro Oire Mahdollinen syy Ratkaisut

1
Keltaisessa 
ilmaisimessa  
palaa valo

Katkaise hitsauslaitteen virta; tarkasta päävirransyöttö; kytke 
hitsauslaitteeseen virta, kun virransyöttö on taas normaali.

Yksikön huono ilmanvaihto aiheuttaa 
ylikuumenemissuojan Paranna ilmanvaihtoa.

Nykyinen lämpötila on liian korkea
Hitsauslaite palautuu automaattisesti lämpötilan laskiessa.

Käyttöjakson leimausarvot ylitetty

2 Langansyöttömoottori 
ei toimi

Potentiometri ei toimi oikein Vaihda potentiometri.

Suutin on tukossa Vaihda suutin.

Syöttörulla löysä Kiristä pultteja.

3 Tuuletin ei toimi tai 
pyörii hyvin hitaasti

Kytkin rikki Vaihda kytkin.

Tuuletin rikki Vaihda tai korjaa tuuletin.

Rikkinäinen tai irtoava johto Tarkasta liitäntä.

4
Kaari ei ole vakaa 
ja roiskuminen 
on runsasta

Liian suuri kontaktikärki tekee virrasta epävakaan Vaihda (anna sopiva) kontaktikärki tai rulla.

Liian ohut virtajohto tekee virransyötöstä epävakaan Vaihda virtajohto.

Tulojännite liian pieni Suurenna tulojännitettä.

Langansyötön vastus liian suuri Puhdista tai vaihda tiiviste ja polttimen johto, jotta suunta olisi 
paremmin linjassa.

5
Apukaaren 
muodostaminen 
ei onnistu

Maadoituskaapelin liitäntää ei ole muodostettu Liitä maadoituskaapeli asianmukaisesti.

Työkappale on likainen, ruosteinen tai tahrainen Puhdista rasvaiset, likaiset tai ruosteiset tahrat.

6 Ei suojakaasua

Poltinta ei ole liitetty kunnolla Liitä poltin asianmukaisesti.

Kaasuputki on puristuksissa tai tukkeutunut Tarkista kaasunsyöttöjärjestelmä.

Kaasuletkun liittimet eivät ole riittävän kireällä Aseta kaasuletku uudelleen ja kiristä kaikki kytkimet asianmukaisesti.

7 Muut oireet Ota yhteyttä valmistajaan.


