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1. OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE 
BEZPIECZEŃSTWA

  UWAGA!
Nie można wykluczyć obrażeń podczas wykonywania procedur spawania lub cięcia, 
dlatego podczas obsługi urządzenia należy zachować wszystkie niezbędne środki 
ostrożności. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji bezpieczeństwa operatora 
wydanej przez producenta zgodnie z obowiązującymi wymogami bezpieczeństwa.

NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ZE SKUTKIEM ŚMIERTELNYM!!
 Ustaw urządzenie uziemiające zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 Zabrania się dotykania nieizolowanych elementów elektrycznych i elektrod odsłoniętymi częściami ciała, 

rękami w mokrych rękawiczkach lub mokrej odzieży.
 Upewnij się, że Twoje ciało jest odizolowane od ziemi i wyposażenia warsztatu.
 Upewnij się, że jesteś w bezpiecznej pozycji roboczej.
 Kontakt z częściami pod napięciem może spowodować porażenie prądem elektrycznym, które może 

doprowadzić do śmierci lub oparzeń.
 Przeprowadź uziemienie zgodnie z obowiązującymi normami.
 Zabrania się dotykania elementów elektrycznych i elektrod bez ochronnego sprzętu roboczego (rękawic 

spawalniczych lub odzieży ochronnej).
 Kontakt z częściami pod napięciem może spowodować porażenie prądem elektrycznym, które może 

doprowadzić do śmierci lub oparzeń.
 Napięcie wyjściowe urządzenie jest niebezpieczne nawet wtedy, jeżeli urządzenie nie jest używane. Nie 

dotykaj elementów, które są pod napięciem.
 Przed rozpoczęciem pracy należy się upewnić, że urządzenie i obrabiany materiał są uziemione.
 Podczas przeprowadzania instalacji i napraw sprzętu należy wyłączyć zasilanie i odłączyć przewód zasilający.
 Nie wolno używać kabli spawalniczych, które mają niewystarczająca zdolność przenoszenia mocy, są 

uszkodzone lub mają zużytą izolację.
 Noś suche i dobrze izolowane rękawice robocze.
 Zabrania się uruchamiania maszyny po zdjęciu osłony.
 Jeżeli urządzenie jest używane w ograniczonej przestrzeni lub na dużych wysokościach, należy używać 

odpowiedniego sprzętu ochronnego.
 Po zakończeniu spawania należy wyłączyć zasilanie.
 Nie używaj urządzenia w deszczu lub w miejscach o wysokiej wilgotności względnej.

GAZY I OPARY MOGĄ BYĆ SZKODLIWE DLA LUDZKIEGO ZDROWIA!
 Chroń głowę przed działaniem gazów i oparów.
 Podczas spawania łukiem elektrycznym należy stosować wentylatory lub wyciągi powietrza, aby uniknąć 

wdychania gazów.

PROMIENIOWANIE WYTWARZANE PRZEZ ŁUK ELEKTRYCZNY – SZKODLIWE DLA OCZU, 
MOŻLIWE ŹRÓDŁO OPARZENIA SKÓRY

 Noś odpowiednią maskę ochronną i odzież ochronną oraz używaj filtra światła, aby chronić oczy i ciało.
 Przygotuj odpowiednią maskę lub ekran, aby zapewnić ochronę osób postronnych.
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NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU
 Iskry powstające podczas spawania mogą spowodować pożar; dlatego należy zadbać, aby w pobliżu 

miejsca spawania nie znajdował się materiał łatwopalny.

HAŁAS – NADMIERNY POZIOM HAŁASU MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE SŁUCHU
 Stosuj ochraniacze na uszy lub odpowiednie środki zapewniające ochronę słuchu.
 Ostrzegaj osoby postronne, że hałas jest szkodliwy dla ich słuchu.

AWARIA – W RAZIE PROBLEMÓW SKONTAKTUJ SIĘ Z PRACOWNIKAMI AUTORYZOWANEGO 
CENTRUM SERWISOWEGO

 Jeżeli wystąpią problemy podczas instalacji i eksploatacji, należy przeprowadzić kontrolę zgodnie 
z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji.

 Jeżeli nie rozumiesz w pełni instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi lub jeżeli nie jesteś w 
stanie rozwiązać problemu zgodnie z niniejszymi instrukcjami, skontaktuj się z dostawcą lub z centrum 
serwisowym w celu uzyskania profesjonalnej pomocy.

  UWAGA!
Podczas eksploatacji urządzenia obwód zasilający powinien być uzupełniony 
o wyłącznik zabezpieczający przed prądami upływowymi!!!

SPAWANIE NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W DOBRZE WIETRZONYM POMIESZCZENIU!
 Miejsce wykonywania spawania musi być dobrze wentylowane.
 Podczas mocowania butli gazowej do urządzenia należy używać paska lub łańcucha. Butla gazowa musi 

stać na równej powierzchni.
 Chroń butlę gazową przed działaniem ciepła, światła słonecznego i deszczu. W pobliżu maszyny nie należy 

przechowywać przedmiotów niebezpiecznych (np. łatwopalnych).
 Aby usunąć opary powstające podczas tworzenia się łuku, należy stosować odpowiednią wentylację 

z wymuszonym obiegiem lub lokalny wyciąg (wymuszony).

W PRZYPADKU AWARII NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z OSOBAMI POSIADAJĄCYMI 
ODPOWIEDNIE KWALIFIKACJE!

 Jeżeli wystąpią jakiekolwiek problemy podczas instalacji eksploatacji, należy postępować zgodnie 
z poniższymi instrukcjami.

 Jeżeli nie rozumiesz w pełni instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi lub jeżeli nie jesteś w stanie 
rozwiązać problemu zgodnie z niniejszymi instrukcjami, skontaktuj się z dostawcą inwertora lub z centrum 
serwisowym Sharks Service Center w celu uzyskania profesjonalnej pomocy.

  UWAGA! 
Podczas korzystania z maszyn i urządzeń zasilanych energią elektryczną ważne jest 
przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa w celu zapewnienia ochrony przed 
porażeniem prądem, wszelkimi innymi rodzajami obrażeń ciała i ryzykiem pożaru. 
Termin „elektronarzędzia“, używany w poniższych instrukcja dotyczy elektronarzędzi 
podłączonych do źródła zasilania (za pośrednictwem przewodu zasilającego), a także 
elektronarzędzi bezprzewodowych (bez przewodu zasilającego). Zachowaj wszystkie 
ostrzeżenia i instrukcje do wykorzystania w przyszłości.
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Środowisko pracy
 Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone. Przyczyną wypadków często są brudne i ciemne 

miejsca pracy. Nieużywane narzędzia należy odpowiednio przechowywać.
 Nie używaj elektronarzędzi w środowisku, w którym istnieje ryzyko pożaru lub wybuchu; dotyczy to 

w szczególności miejsc, w których znajdują się łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Na komutatorze 
elektronarzędzia powstają iskry, które mogą spowodować zapłon pyłu lub oparów.

 Podczas pracy z elektronarzędziami należy zabezpieczyć stanowisko pracy przed wejściem osób 
nieupoważnionych, zwłaszcza dzieci!  
W przypadku rozproszenia uwagi można stracić kontrolę nad wykonywaną czynnością. W każdym 
przypadku.

  UWAGA! 
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję 
obsługi.

Ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
 Ostrożnie rozpakuj urządzenie i sprawdź, czy opakowanie zawiera wszystkie elementy urządzenia; uważaj, 

aby nie zgubić żadnego z tych elementów.
 Umieść urządzenie w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
 Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i wszystkie zalecenia. Niezastosowanie się do ostrzeżeń i może 

spowodować wypadek, pożar i/lub poważne obrażenia.

Opakowanie
Urządzenie zostało umieszczone w opakowaniu chroniącym je przed uszkodzeniem podczas transportu. 
Opakowanie jest surowcem wtórnym i dlatego powinno zostać poddane recyklingowi.

Wskazówki dotyczące obsługi
 Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy przeczytać poniższe zasady bezpieczeństwa i instrukcję 

obsługi. Zapoznaj się dokładnie z elementami sterującymi urządzenia i właściwym sposobem ich używania. 
Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu w celu jej późniejszego wykorzystania.

 Zalecamy zachowanie oryginalnego opakowania (łącznie z wewnętrznym materiałem do pakowania), 
paragonu i karty gwarancyjnej.

 W razie konieczności transportu należy zapakować urządzenie w oryginalne pudełko dostarczone 
przez producenta, co zapewni maksymalną ochronę urządzenia podczas transportu (np. w związku 
z przeprowadzką lub wysłaniem urządzenia do serwisu).

  Uwaga: 
Jeżeli przekazujesz urządzenie innemu użytkownikowi, dołącz również instrukcję. Przestrzeganie zaleceń 
zawartych w załączonej instrukcji jest warunkiem prawidłowego użytkowania urządzenia. Instrukcja obsługi 
oprócz instrukcji użytkowania zawiera także informacje dotyczące wykonywania konserwacji i napraw. 
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności

Serwis
 Nie wymieniaj elementów narzędzi, nie naprawiaj urządzenia we własnym zakresie i nie ingeruj w 

konstrukcję urządzenia. Zleć naprawę narzędzi wykwalifikowanemu personelowi.
 Każda naprawa lub modyfikacja urządzenia wykonana bez uprzedniej zgody naszej firmy jest 

niedopuszczalna (może spowodować obrażenia lub szkody dla zdrowia).
 Zawsze powierzaj naprawy narzędzi certyfikowanemu centrum serwisowemu. Używaj wyłącznie oryginalnych 

lub zalecanych części zamiennych. Zagwarantuje to bezpieczeństwo Tobie i Twoim narzędziom.
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Bezpieczeństwo osób
 Bądź ostrożny i uważny podczas korzystania z elektronarzędzia i zawsze koncentruj się całkowicie 

na wykonywanej pracy. Skoncentruj się na wykonywanej pracy. Nie używaj urządzeń elektrycznych 
w przypadku zmęczenia, bycia pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Podczas używania 
elektronarzędzi chwilowa nieuwaga może spowodować poważne obrażenia ciała. Podczas pracy 
z elektronarzędziami nie wolno jeść, pić i palić.

 Korzystaj z wyposażenia ochronnego. Zawsze stosuj ochronę wzroku. Stosuj sprzęt ochronny dopasowany 
do rodzaju wykonywanej pracy. Sprzęt ochronny, taki jak respiratory, obuwie ochronne z powłoką 
antypoślizgową, ochrona głowy lub ochronniki słuchu stosowane zgodnie z warunkami pracy zmniejszają 
ryzyko obrażeń ciała.

 Ogranicz możliwości niezamierzonego uruchomienia narzędzia. Nie wolno przenosić narzędzi 
podłączonych do sieci elektrycznej podczas trzymania palca na przełączniku lub spuście. Przed 
podłączeniem narzędzia do źródła zasilania należy się upewnić, że wyłącznik lub spust znajduje się w 
pozycji „wyłączonej“. Przenoszenie narzędzi z palcem na spuście lub podłączanie narzędzi do gniazdka, 
gdy wyłącznik jest w pozycji „włączonej“, może spowodować poważne obrażenia.

 Usuń wszystkie klucze nastawcze i narzędzia przed włączeniem urządzenia. Klucz nastawczy lub inne 
narzędzie, które pozostanie przymocowane do obracającej się części elektronarzędzia, może spowodować 
poważne obrażenia ciała.

 Podczas pracy należy stać tak, aby mieć mocne oparcie i aby nie stracić równowagi. Pracuj wyłącznie w 
miejscach, które są w bezpiecznym zasięgu.  
Nie przeceniaj własnych sił. Nie używaj elektronarzędzi w wypadku zmęczenia.

 Ubierz się stosownie. Noś ubrania robocze. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Upewnij się, że włosy, części 
ciała, rękawiczki lub inne elementy odzieży nie mogą się zbliżyć zbyt blisko obracających się lub gorących 
części elektronarzędzi.

 Podłącz urządzenie odsysające do narzędzia. Jeżeli narzędzie zapewnia możliwość podłączenia 
urządzenia do wychwytywania lub odsysania pyłu, upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone 
i używane. Korzystanie z tego sprzętu może zmniejszyć ryzyko tworzenia i rozprzestrzeniania się pyłu.

 Mocno zamocuj obrabiany przedmiot. Użyj zacisku stolarskiego lub imadła do zabezpieczenia obrabianego 
przedmiotu.

 Nie używaj elektronarzędzia pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków lub innych środków odurzających 
lub uzależniających.

 Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, 
sensorycznych lub umysłowych (w tym dzieci) lub osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia 
i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia przez 
osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być zawsze pod nadzorem, który zapewni, że 
nie będą się bawić urządzeniem.

Użytkowanie i konserwacja narzędzi elektrycznych
 Zawsze odłączaj elektronarzędzia od sieci w przypadku jakichkolwiek problemów podczas pracy oraz przed 

rozpoczęciem czyszczenia lub konserwacji, podczas każdej zmiany pracowników pracujących na zmiany 
oraz po zakończeniu pracy! Nie wolno używać elektronarzędzi, jeśli są w jakikolwiek sposób uszkodzone. 
Jeżeli narzędzie zacznie wydawać nietypowy dźwięk lub wydziela niezwykły zapach, natychmiast przerwij 
pracę.

 Nie przeciążaj elektronarzędzi. Elektronarzędzia będą działać lepiej i bezpieczniej, jeżeli zostanie utrzymana 
zostanie prędkość robocza, dla której zostały przeznaczone. Używaj odpowiednich narzędzi do określonej 
czynności. Praca z odpowiednio dobranymi narzędziami jest wydajniejsza i bezpieczniejsza.

 Nie używaj elektronarzędzi, których nie można bezpiecznie włączać i wyłączać za pomocą przełącznika 
sterującego. Używanie urządzenia w takim stanie jest niebezpieczne. Uszkodzone przełączniki muszą 
zostać naprawione przez certyfikowane centrum serwisowe.
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 Odłącz narzędzie od zasilania przed przeprowadzaniem regulacji, wymianą akcesoriów lub konserwacją. 
Środek ostrożności tego typu zapobiegnie ryzyku przypadkowego uruchomienia.

 Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i osób niepowołanych. 
Elektronarzędzia mogą być niebezpieczne w rękach niedoświadczonych użytkowników. Wybierz suche 
i bezpieczne miejsce do przechowywania elektronarzędzi. Utrzymuj elektronarzędzia w dobrym stanie. 
Regularnie sprawdzaj ustawienia ruchomych części i ich zakres ruchu. Sprawdź osłonę ochronną lub inne 
elementy pod kątem uszkodzeń i ograniczania bezpiecznej eksploatacji elektronarzędzi. Jeżeli narzędzie 
jest uszkodzone, przed kolejnym użyciem zapewnij jego naprawę. Przyczyną wielu obrażeń jest zaniedbanie 
konserwacji narzędzia.

 Narzędzia tnące utrzymuj ostre i czyste. Właściwie konserwowane i naostrzone narzędzia ułatwiają pracę, 
zmniejszają ryzyko zranienia i pozwalają na łatwiejszą kontrolę nad przebiegiem pracy. Stosowanie akcesoriów 
innych niż wymienione w instrukcji obsługi może spowodować uszkodzenie narzędzia lub obrażenia ciała.

 Używaj elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek itp. zgodnie z niniejszą instrukcją oraz w sposób opisany dla 
określonego typu elektronarzędzia, warunków pracy i określonego rodzaju pracy.

 Używanie narzędzia do celów innych niż te, do których jest przeznaczone, może spowodować powstanie 
niebezpiecznych sytuacji.

Bezpieczeństwo elektryczne
 Wtyczka zasilania elektronarzędzia musi pasować do gniazdka elektrycznego. Nie wolno modyfikować wtyczki 

w żaden sposób. Jeżeli wtyczka przewodu zasilającego jest wyposażona w sworzeń zabezpieczający, nie 
wolno używać adaptera jakiegokolwiek rodzaju. Stosowanie nieuszkodzonych wtyczek i pasujących gniazdek 
pozwoli uniknąć ryzyka porażenia prądem. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, należy wymienić go na 
nowy, który można uzyskać w autoryzowanym serwisie lub od importera.

 Unikaj kontaktu ciała z uziemionymi przedmiotami, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki i lodówki. 
Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym wzrasta wtedy, kiedy Twoje ciało styka się z uziemieniem.

 Nie narażaj urządzenia elektrycznego na oddziaływanie deszczu lub wilgoci. Nie dotykaj elektronarzędzi 
mokrymi rękami. Nie wolno myć elektronarzędzi pod bieżącą wodą i zanurzać ich w wodzie.

 Nie używaj przewodu zasilającego do celów innych niż te, do których był pierwotnie przeznaczony. 
Nie przenoś ani nie ciągnij elektronarzędzi za przewód zasilający. Nie ciągnij za przewód zasilający 
w celu wyjęcia wtyczki z gniazdka. Chroń przewód zasilający przed uszkodzeniami mechanicznymi 
spowodowanymi przez kontakt z ostrymi lub gorącymi przedmiotami.

 Elektronarzędzia, które są wyposażone w przewód zasilający są przeznaczone wyłącznie do podłączenia 
do źródła prądu zmiennego. Zawsze sprawdzaj, czy napięcie sieciowe odpowiada danym wydrukowanym 
na tabliczce z numerem seryjnym narzędzia.

 Nigdy nie pracuj z narzędziami, które mają uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę, które spadły na 
ziemię lub zostały w jakikolwiek inny sposób uszkodzone.

 W przypadku korzystania z przedłużacza należy się upewnić, że specyfikacja przewodu odpowiada 
informacjom wydrukowanym na etykiecie z numerem seryjnym narzędzia. Jeżeli elektronarzędzie jest 
używane na świeżym powietrzu, należy użyć przedłużacza odpowiedniego do użytku na zewnątrz. W 
przypadku używania bębna z przedłużaczem kabel powinien być rozwinięty, aby zapobiec jego przegrzaniu.

 Jeżeli elektronarzędzie jest używane w miejscach wilgotnych lub na zewnątrz, można je podłączać tylko 
do obwodów elektrycznych wyposażonych w wyłącznik różnicowoprądowy ≤30 mA. Stosowanie obwodu 
wyposażonego w wyłącznik różnicowoprądowy zmniejsza ryzyko porażenia prądem. Podczas pracy 
trzymaj elektronarzędzia za izolowane powierzchnie chwytne, ponieważ podczas pracy części tnące lub 
wiercące elektronarzędzia mogą zetknąć się z ukrytym przewodem lub przewodem zasilającym.
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2. OPIS URZĄDZENIA
Spawarka zawiera prostownik wykorzystujący zaawansowaną technologię inwertorową.
Rozwój komponentów do urządzeń inwerterowych do spawania w atmosferach gazów osłonowych oparty jest 
na wiedzy z zakresu teorii zasilaczy inwertorowych. Zasilacz inwertorowy, który jest przeznaczony do spawania 
w atmosferach gazu ochronnego, wykorzystuje wysokowydajne komponenty typu MOSFET do konwersji 
częstotliwości 50/60 Hz do częstotliwości sięgającej nawet do 100 kHz, a następnie zmniejszenia i komutacji 
napięcia za pomocą technologii PWM, co umożliwia uzyskanie wysokiej mocy wyjściowej. Poprzez znaczne 
zmniejszenie masy i objętości głównego transformatora uzyskano zwiększenie sprawności o 30%. Tego typu 
konstrukcja inwertorowych urządzeń spawalniczych jest uważana za rewolucję w przemyśle spawalniczym.

Źródło prądu spawania umożliwia wytworzenie mocniejszego, bardziej skoncentrowanego i stabilniejszego 
łuku elektrycznego. W przypadku zwarcia między elektrodą spawalniczą a obrabianym przedmiotem uzyskuje 
się szybszą reakcję źródła. Oznacza to, że ułatwione jest projektowanie spawarek o różnych charakterystykach 
dynamicznych, które pozwalają także na ustawienie bardziej miękkiego lub twardszego trybu tworzenia łuku 
zgodnie z konkretnymi potrzebami.

Spawarka MMA ma następujące właściwości: wysoka wydajność, ekonomiczna praca, kompaktowe 
wymiary, stabilny łuk, korzystny kształt jeziorka spawalniczego, wysokie napięcie przy zerowym obciążeniu, 
wysoka zdolność do kompensacji mocy oraz uniwersalne zastosowanie. Może spawać stal nierdzewną, 
stal stopową, stal węglową i miedź oraz inne metale nieżelazne. Pozwala na stosowanie elektrod o różnych 
specyfikacjach i z różnych materiałów (w tym elektrod z powłokami kwasowymi, zasadowymi i rutylowymi). 
Może być stosowana w otwartych środowiskach zewnętrznych i zamkniętych pomieszczeniach, a także na 
dużych wysokościach. W porównaniu z podobnymi produktami pochodzenia krajowego i zagranicznego ma 
kompaktowe wymiary, niewielką wagę oraz jest łatwa w instalacji i obsłudze.
Dziękujemy za zakup naszego produktu i mamy nadzieję, że otrzymamy cenną informację zwrotną od Państwa. 
Będziemy nadal dążyć do dostarczania najlepszych produktów i świadczenia najlepszych usług.

  UWAGA! 
Urządzenie jest używane głównie w środowiskach przemysłowych. Będzie emitować fale 
radiowe, co oznacza, że pracownik powinien przeprowadzić wszelkie przygotowania 
niezbędne do zapewnienia ochrony.

Zawartość opakowania
 spawarka
 osłona spawalnicza
 szczotka
 1 szt. kabla uziemiającego
 1 szt. kabla spawalniczego

Opis urządzenia
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3. INSTRUKCJA INSTALACJI
Urządzenie jest wyposażone w układ kompensacji wahań napięcia zasilania. Jeżeli wahania napięcia zasilania 
mieszczą się w zakresie ± 15 % napięcia znamionowego, urządzenie może pracować normalnie.
Jeżeli urządzenie jest używane w połączeniu z długimi kablami, zaleca się wybranie kabli o większym przekroju, 
aby zapobiec spadkom napięcia. Zbyt długi kabel może niekorzystnie wpływać na działanie systemu zasilania. 
Dlatego zalecamy stosowanie kabli o wstępnie skonfigurowanej długości.

1. Aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu układu chłodzenia, należy się upewnić, że wloty powietrza 
urządzenia nie są zablokowane.

2. Obudowę urządzenia należy uziemić za pomocą kabla o przekroju nie mniejszym niż 6 mm2 za pomocą 
śruby łączącej z tyłu zasilacza.

3. Przeprowadź prawidłowe podłączenie palnika łukowego lub uchwytu zgodnie z rysunkiem. Upewnij się, że 
kabel, uchwyt i wtyczka montażowa są podłączone do uziemienia. Włóż wtyczkę montażową do gniazda 
montażowego zacisku „-” i zabezpiecz obracając w prawo.

4. Włóż wtyczkę mocującą kabel do gniazda mocującego zacisk „+” na panelu przednim, zabezpiecz ją obracając 
w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i podłącz zacisk uziemiający do przedmiotu obrabianego.

Podłączono do uziemienia

Zacisk uziemiający

Palnik spawalniczy Obrabiany przedmiot

Wskazówki dotyczące instalacji
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5. Zwróć uwagę na zacisk, ponieważ istnieją dwie metody podłączenia spawarki prądu stałego: połączenie 
dodatnie i połączenie ujemne. Połączenie dodatnie: uchwyt podłącza się za pomocą zacisku „-”, a obrabiany 
przedmiot za pomocą zacisku „+”. Połączenie ujemne: obrabiany przedmiot podłącza się za pomocą 
zacisku „-”, natomiast uchwyt podłącza się za pomocą zacisku „+”. Wybierz odpowiedni sposób w 
zależności od konkretnej sytuacji roboczej. Jeżeli zostanie dokonany zły wybór, spowoduje to niestabilność 
łuku, tworzenie się większej ilości rozpryskanego metalu i większy stopień nagromadzania materiału.  
W przypadku wystąpienia takich problemów należy zmienić biegunowość wtyczki montażowej.

6. W zależności od napięcia wejściowego, podłącz przewód zasilający do rozdzielnicy o wystarczającym 
zakresie napięcia. Upewnij się, że nie wystąpił żaden błąd i że różnica napięcia mieści się w dopuszczalnym 
zakresie. Po wykonaniu powyższych czynności instalacja jest zakończona, a spawarka jest gotowa do 
pracy.

  UWAGA!
Jeżeli odległość między obrabianym przedmiotem i maszyną jest zbyt duża (50-100 
m), w wyniku czego kable (przewód palnika i przewód masy) są zbyt długie, wybierz 
przewody o większym przekroju, aby zminimalizować stopień redukcji napięcia.
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Instrukcja obsługi

4. ZALECENIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI
1. Włącz główny wyłącznik; wyświetlacz pokaże ustawioną wartość prądu, a wentylator uruchomi się.
2. Za pomocą pokręteł ustaw prąd spawania i ciśnienie wymagane do wytworzenia łuku, tak aby funkcja 

spawania była zgodna z odpowiednimi wymaganiami.
3. Ogólnie zakres prądu spawania jest wystarczający dla elektrod spawalniczych o następujących średnicach:

Specyfikacja  3,2  4,0

Prąd 130–140 A 150–160A

4. Pokrętło sterowania napędu do regulacji nacisku wymaganego do wytworzenia łuku jest używane w 
połączeniu z pokrętłem do regulacji prądu spawania, szczególnie podczas pracy spawarki w zakresie 
małego prądu, przy czym nacisk i prąd można również ustawiać oddzielnie. Dzięki temu urządzenie jest w 
stanie zapewnić łuk elektryczny o parametrach, które pozwalają na osiągnięcie pożądanego efektu.

5. Jeżeli w urządzeniu jest zainstalowane urządzenie do redukcji napięcia (VRD). Jeżeli przełącznik na tylnym 
panelu jest ustawiony w pozycji „ON“ (Włączony), wskaźnik funkcji VRD świeci się, a gdy przełącznik jest 
ustawiony w pozycji „OFF“ (Wyłączony), wskaźnik funkcji VRD nie świeci się, a napięcie przy pracy bez 
obciążenia wynosi 67 V. Jeżeli przełącznik funkcji VRD, który znajduje się wewnątrz urządzenia, znajduje się 
w pozycji „włączonej”, napięcie przy pracy bez obciążenia zmienia się tak, aby było niższe niż 15 V (wartość 
bezpieczna dla ludzi).

6. Spawarka została skoordynowana z urządzeniem zdalnego sterowania:
1) Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić położenie przełącznika na urządzeniu zdalnego 

sterowania. Jeżeli przełącznik znajduje się w pozycji „OFF“ (Wyłączony), urządzenie zdalnego 
sterowania nie działa. Aby korzystać z urządzenia zdalnego sterowania, należy ustawić przełącznik w 
pozycji „ON“ (Włączony).

2) Włóż wtyczkę przewodu urządzenia zdalnego zasilania prawidłowo do odpowiedniego gniazda i mocno 
dokręć, aby zapobiec możliwości powstania niedostatecznego kontaktu.

3) Jeżeli urządzenie zdalnego sterowania nie jest używane, upewnij się, że jego przełącznik znajduje się w 
pozycji „OFF”, w przeciwnym razie nie będzie można regulować prądu spawania na panelu.

  UWAGA!
Upewnij się, że zasilanie jest wyłączone przed rozpoczęciem procedury podłączania. 
Prawidłowa kolejność: podłącz kabel spawalniczy i kabel uziemiający wraz ze 
sprawdzeniem niezawodności tego połączenia, a następnie włóż wtyczkę zasilającą do 
zasilacza.
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5. OPIS FUNKCJI PANELU
PRZEDNI PANEL

1. Regulacja prądu spawania
2. Regulacja siły nacisku wymaganej do utworzenia łuku
3. Wskaźnik zasilania
4. Wskaźnik temperatury
5. Wskaźnik awarii
6. Ujemy zacisk wyjściowy
7. Dodatni zacisk wyjściowy
8. Wskaźnik prądu

Powyższy widok panelu ma jedynie charakter poglądowy, co oznacza, że mogą one różnić się od rzeczywistego 
układu panelu maszyny.
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Uwagi lub środki zapobiegawcze

6. UWAGI LUB ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE
Ramy prawne
1. Maszyna powinna być używana w suchym środowisku roboczym o wilgotności maks. 90%.
2. Temperatura otoczenia powinna mieścić się w zakresie od -10 do 40 °C.
3. Unikaj spawania w miejscach narażonych na działanie promieni słonecznych lub deszczu. Upewnij się, że 

woda nie może dostać się do urządzenia.
4. Unikaj spawania w miejscach zapylonych lub zawierających gazy o działaniu korozyjnym.
5. Unikaj spawania w atmosferze gazu osłonowego w środowiskach z silnymi prądami powietrza.

NORMY BEZPIECZEŃSTWA
W spawarce zainstalowano obwody zabezpieczające przed przepięciem, przetężeniem i przegrzaniem. Jeżeli 
napięcie, prąd wyjściowy i temperatura urządzenia przekroczą wartości wymagane przez odpowiednią normę, 
spawarka automatycznie przestanie działać. Częste przeciążenia (np. przepięcia) mogą spowodować uszkodzenie 
spawarki. Aby zapobiec tego typu uszkodzeniom, użytkownik musi zwrócić uwagę na poniższe instrukcje.

1. Miejsce pracy musi być odpowiednio wentylowane!
 Spawarka to potężne urządzenie, które generuje duże prądy, co oznacza, że naturalny przepływ powietrza 

nie jest wystarczający do wydajnego chłodzenia urządzenia. Dlatego urządzenie jest chłodzone przez 
wewnętrzny wentylator, w który jest wyposażone. Zadbaj, aby wlot powietrza nie był zablokowany ani 
zakryty oraz aby spawarka znajdowała się co najmniej 0,3 metra od okolicznych przedmiotów. Użytkownik 
powinien zapewnić odpowiednią wentylację miejsca pracy. Wentylacja jest ważna ze względu na 
wydajność i trwałość urządzenia.

2. Unikaj przeciążenia!
 Operator powinien pamiętać o monitorowaniu maksymalnego prądu roboczego (reakcję na wybrany cykl 

pracy). Utrzymuj wartość prądu spawania, która nie przekracza maksymalnej dopuszczalnej wartości 
prądu roboczego. Przeciążenie urządzenia spowoduje uszkodzenie nadprądowe i spalenie jego elementów.

3. Unikaj przepięć!
 Wartość napięcia zasilającego można znaleźć na schemacie zawierającym główne dane techniczne. Układ 

automatycznej kompensacji napięcia utrzymuje prąd spawania w dopuszczalnym zakresie. Jeżeli napięcie 
zasilania przekroczy dopuszczalny ograniczony zakres, spowoduje to uszkodzenie elementów urządzenia. 
Operator powinien być świadomy możliwości wystąpienia takiej sytuacji i powinien podjąć odpowiednie 
środki ostrożności.

4. Z tyłu spawarki znajduje się śruba uziemiająca, na której znajduje się symbol uziemienia. Przed 
przystąpieniem do pracy obudowa spawarki musi być solidnie uziemiona kablem z przewodami o przekroju 
większym niż 6 milimetrów kwadratowych, aby zapobiec powstawaniu elektryczności statycznej i uniknąć 
wypadków spowodowanych przez prądy upływowe.

5. Jeśli czas spawania zostanie przekroczony w ramach ograniczonego cyklu pracy, spawarka przerwie 
pracę i przejdzie do trybu aktywnej ochrony. Jeżeli urządzenie przegrzewa się w tym stanie, przełącznik 
kontroli temperatury przesunie się do pozycji włączenia i zapali się czerwony wskaźnik. W takiej sytuacji nie 
wolno wyciągać wtyczki z gniazdka, aby zachować zdolność wentylatora do chłodzenia urządzenia. Po 
zgaśnięciu wskaźnika świetlnego i obniżeniu temperatury do wartości z zakresu standardowego można 
kontynuować spawanie.
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7. CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA I ICH ROZWIĄZANIA
Na przebieg procesu spawania mogą wpływać zastosowane uchwyty mocujące, materiały spawalnicze, 
czynniki środowiskowe oraz parametry zasilaczy. Użytkownik musi spróbować zoptymalizować środowisko, 
 w którym przeprowadzane jest spawanie.

A. Łuk zapala się z trudem i łatwo się przerywa
1. Upewnij się, że używasz wysokiej jakości elektrody wolframowej.
2. Jeżeli elektroda nie zostanie wysuszona, może to spowodować niestabilny łuk, wzrost ilości wad 

powstających podczas spawania oraz spadek jakości.
3. Jeżeli używany jest bardzo długi kabel, spowoduje to zmniejszenie napięcia wyjściowego; w takim 

przypadku kabel należy skrócić, aby zapewnić dodatnią biegunowość. W razie potrzeby zmień 
polaryzację.

B. Prąd wyjściowy nie osiąga wartości nominalnej:
 Jeśli napięcie zasilania odbiega od wartości nominalnej, spowoduje to niedopasowanie wartości prądu 

wyjściowego i wartości nominalnej; jeżeli wartość napięcia jest niższa niż wartość nominalna, maksymalna 
moc wyjściowa może nie być w stanie osiągnąć wartości nominalnej.

C. Brak stabilizacji prądu podczas pracy urządzenia:
 Stan ten może być spowodowany przez jeden z następujących czynników:

1. Nastąpiła zmiana napięcia sieciowego.
2. Występują szkodliwe zakłócenia z sieci lub spowodowane przez inne urządzenia

D. Nadmierne rozpryski metalu podczas spawania MMA (spawanie łukowe elektrodą 
otuloną)
1. Prawdopodobnie zastosowano niewłaściwą kombinację zbyt dużego prądu i zbyt małej średnicy 

elektrody powlekanej.
2. Zaciski wyjściowe są połączone z niewłaściwą biegunowością, co oznacza, że należy przywrócić 

odwrotną polaryzację zgodnie z normalnymi procedurami, aby elektroda była podłączoną do bieguna 
ujemnego zasilacza, a obrabiany przedmiot do bieguna dodatniego.

8. KONSERWACJA
1. Regularnie usuwaj kurz suchym i czystym sprężonym powietrzem; jeśli spawarka jest używana w 

środowisku pracy, które jest silnie zanieczyszczone dymem i pyłem, to usuwanie pyłu z maszyny należy 
przeprowadzać co miesiąc.

2. Ciśnienie sprężonego powietrza musi mieścić się w odpowiednim zakresie, aby zapobiec możliwości 
uszkodzenia małych wewnętrznych części urządzenia.

3. Regularnie sprawdzaj obwody wewnętrzne spawarki i kontroluj, czy punkty połączeń tych obwodów są 
prawidłowo rozmieszczone i dokręcone (szczególnie w przypadku złączy wtykowych i innych elementów 
wtykowych). Usuń zgorzelinę i rdzę oraz przywróć szczelne połączenie.

4. Unikaj możliwości przedostania się wody i pary do urządzenia. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, wysusz 
urządzenie i sprawdź izolację.

5. Jeżeli spawarka nie będzie używana przez dłuższy czas, należy ją przechowywać w opakowaniu w suchym 
i czystym miejscu.



PL 88

FDIS 20160-E

Rozwiązywanie problemów

9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
  UWAGA!

Poniższe procedury muszą być wykonywane przez osoby posiadające profesjonalne 
uprawnienia elektrotechniczne i ważne certyfikaty. Skontaktuj się z nami w celu 
uzyskania fachowej porady przed wykonaniem konserwacji.

Objaw usterki Działania naprawcze

Wskaźnik zasilania nie świeci 
się, wentylator nie działa, moc 
spawania jest zerowa.

A. Upewnij się, że główny wyłącznik jest włączony.
B. Upewnij się, że sieć elektryczna, do której jest podłączony przewód 

zasilający urządzenia, jest w dobrym stanie technicznym.

Wskaźnik zasilania się świeci, 
wentylator nie działa, moc 
spawania jest zerowa.

A. Przewód zasilający jest prawdopodobnie podłączony do źródła 
zasilania o napięciu 380 V, co powoduje aktywację obwodu ochrony 
przeciwprzepięciowej. Podłącz przewód zasilający do źródła zasilania 
o napięciu 220 V, a następnie ponownie włącz urządzenie.

B. Niestabilne napięcie zasilania 220 V (przewód zasilający ma za mały 
przekrój i jest za długi) lub podłączenie przewodu zasilającego do 
sieci powoduje zadziałanie obwodu ochrony przeciwprzepięciowej. 
Użyj przewodu zasilającego o większym przekroju lub dokręć zaciski 
styków wejściowych. Pozostaw urządzenie wyłączone na 2-3 minuty, 
a następnie włącz je ponownie.

C. Stałe i powtarzalne załączanie i wyłączanie wyłącznika głównego 
spowoduje aktywację obwodu ochrony przeciwprzepięciowej. 
Pozostaw urządzenie wyłączone na 2-3 minuty, a następnie włącz je 
ponownie.

D. Połączenia kablowe między wyłącznikiem głównym a płytką obwodu 
zasilania są luźne; należy je dokręcić.

Niestabilny prąd wyjściowy 
spawania lub brak możliwości 
regulacji prądu wyjściowego za 
pomocą potencjometru.

A. Potencjometr z zakresem 1K jest uszkodzony, należy go wymienić.
B. Przerwany obwód lub niewystarczający styk na zaciskach wyjściowych.

Wentylator pracuje, a wskaźnik 
błędu nie świeci, ale wyjściowa 
moc spawania wynosi zero.

A. Sprawdź, czy nie ma problemu z niewystarczającym kontaktem w 
punktach połączeń elementów.

B. Sprawdź, czy złącze podłączone do zacisku wyjściowego nie ma 
przerwy lub niewystarczającego styku.

C. Sprawdź, czy napięcie prądu stałego między płytką drukowaną 
zasilacza a płytką drukowaną MOS (VH-07) wynosi około 308 V.

D. Jeśli zielony wskaźnik zasilania pomocniczego na płytce drukowanej 
MOS nie świeci się, skontaktuj się bezpośrednio ze sprzedawcą lub 
naszą firmą w celu wymiany płyty.

E. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące obwodu sterującego i jego 
wymiany, skontaktuj się bezpośrednio ze sprzedawcą lub z naszą 
firmą.
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Objaw usterki Działania naprawcze

Wentylator pracuje, wskaźnik 
awarii się świeci, a wyjściowa 
moc spawania wynosi zero.

A. Prawdopodobnie doszło do aktywowania ochrony przed przeciążeniem; 
najpierw wyłącz maszynę i włącz ją ponownie po zgaśnięciu lampki 
błędu.

B. Prawdopodobnie doszło do aktywowania zabezpieczenia przed 
przegrzaniem, co zwykle trwa 2-3 minuty.

C. Możliwa awaria obwodu inwertora. Odłącz wtyczkę zasilania 
transformatora głównego na płytce drukowanej MOS (w pobliżu 
wentylatora VH-07), a następnie uruchom ponownie urządzenie.
a) Jeżeli wskaźnik awarii nadal się świeci, oznacza to, że niektóre 

tranzystory polowe na płytce drukowanej MOS są uszkodzone 
i wymagają przeglądu i wymiany.

b) Jeżeli wskaźnik awarii jest wyłączony:
1) Prawdopodobnie uszkodzony jest transformator środkowej 

płytki drukowanej; zmierz wartość indukcyjności po stronie 
pierwotnej oraz wartość Q transformatora głównego za 
pomocą mostka indukcyjnego.

2) W obwodzie równoległym strona pierwotna powinna mieć 
następujące wartości: L=1,2–2,0 mH, Q>40. Jeżeli wartość 
indukcyjności i wartość Q są niskie, przeprowadź wymianę.

3) Prawdopodobnie jest uszkodzona dioda prostownicza po 
stronie wtórnej transformatora; sprawdź diodę prostownika 
próżniowego i wymień w razie potrzeby.

D. Prawdopodobnie obwód sprzężenia zwrotnego jest uszkodzony.
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10. DANE TECHNICZNE
Model FDIS 20160-E

Napięcie zasilania (V) AC (prąd zmienny) 230V

Częstotliwość (Hz) 50

Prąd znamionowy wejściowy (A) 33

Napięcie bez obciążenia (V) 35–50

Prąd wyjściowy (A) 20–160

Napięcie znamionowe wyjściowe (V) 26,4

Średnica elektrody 1,6-4,0 mm

Cykl roboczy (%) 60

Strata mocy bez obciążenia (W) 40

Wydajność (%) 80

Współczynnik mocy 0,8

Klasa izolacji F

Klasa ochrony obudowy IP21

Dane techniczne
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11. UTYLIZACJA

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE 
UTYLIZACJI ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ
Zużyte opakowanie przekaż do wyznaczonego miejsca zbiórki odpadów w miejscu zamieszkania.

To urządzenie wraz z wyposażeniem wykonano z różnych materiałów, np. z metalu 
i tworzyw sztucznych.  
Uszkodzone elementy należy przekazać do punktu recyklingu. Pytania należy 
kierować do właściwego organu lokalnego.

Produkt ten spełnia wszystkie podstawowe wymogi dyrektyw UE.

Użyj maski spawalniczej.

Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.

Tekst, design i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do 
dokonania takich zmian.

Instrukcja obsługi w języku oryginalnym.
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Deklaracja zgodności

12. DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Produkt / marka:   Manual Arc Welding Machine/ FIELDMANN

Typ / model: FDIS 20160-E jako model produkcyjny MMA 160-A-C
Input AC 220V +- 10%; 31,4A
Output DC 20,8-26,4; 20-160A

Producent:
                                10, Czech Republic 
                                VAT no: CZ26726548

Directive LVD 2014/35/EU
Directive EMC 2014/30/EU
Directive RoHS 2011/65/EU

i norm:
EN 60974-1:2012
EN 50445:2008
EN 60974-10:2014+A1
EN 61000-3-11:2000
EN 61000-3-12:2011

Opublikowano w Pradze :  
                       Chairman of the Board

data: 10 czerwca 2020 r                              
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