
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI

MIG-180N MIG-250N
MIG-200K MIG-250K

APARAT DE SUDURĂ DE TIP MIG

IMPORTANT: Va rugam sa cititi instructiunile de folosire inainte de utilizarea produsului.
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Instrucţiuni de siguranţă

În  timpul  procesului  de  sudare  sau  tăiere,  există  posibilitatea  de  rănire,  de
aceea, vă rugăm să folosiţi echipamentul de protecţie. Pentru mai multe detalii,
consultaţi  instrucţiunile  de  utilizare,  ce  conţin  măsurile  preventive  ale
producătorului.

Operatorul  trebuie să fie instruit  pentru folosirea în siguranţă a aparatului  şi  informat asupra
riscurilor care pot proveni din sudura cu arc şi asupra măsurilor de protecţie corespunzătoare.

Electrocutarea – poate cauza moartea!
• Echipamentul trebuie să fie împământat, conform standardului aplicat.
• Nu atingeţi direct sau cu mănuşi sau îmbrăcăminte udă părţile componente aflate sub

tensiune sau electrodul.
• Asiguraţi-vă că sunteţi izolat de electrod, materialul de sudat sau alte părti metalice cu

împământare.
• Asiguraţi-vă că sunteţi într-o poziţie sigură.
• Aparatele nu trebuie expuse la surse de caldura exterioare (inclusiv expunerea la soare),

deoarece ele insele sunt generatoare de caldura si se pot defecta.

Gazul – poate fi nociv pentru sănătatea dumneavoastră!
• Ţineţi capul la distanţă de fum.
• Vă rugăm să folosiţi  aparate de ventilaţie pentru a evita inspirarea gazului  de sudură,

atunci când sudaţi cu arc electric.

Radiaţia arcului electric – poate dăuna ochilor şi pielii dumneavoastră!
• Folosiţi  mască de sudură corespunzătoare şi  filtru de lumină,  purtaţi  îmbrăcăminte de

protecţie pentru a vă proteja ochii şi corpul.
• Folosiţi o mască corespunzătoare sau o cortină pentru a feri persoanele din jur de pericol.

Pericol de incendiu
• Scânteile  de  sudură  pot  provoca  un  incendiu.  Asiguraţi-vă  că  nu  există  substanţe

inflamabile în zona de lucru.

Zgomot – zgomotul excesiv poate dăuna sănătăţii
• Purtaţi căşti de protecţie sau alte echipamente pentru a vă proteja urechile.
• Avertizaţi persoanele din jur că zgomotul excesiv poate fi dăunător auzului.

Defecţiuni – Consultaţi persoane autorizate atunci când sunt probleme
• Dacă sunt  probleme la  instalarea şi  utilizarea echipamentului,  vă rugăm să respectaţi

instrucţiunile din acest manual pentru a verifica.
• Dacă  nu  înţelegeţi  manualul  sau  nu  reuşiţi  să  rezolvaţi  problemele  tehnice  conform
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instrucţiunilor, contactaţi distribuitorul autorizat.

ATENŢIE
Echipamentul trebuie alimentat de la o sursă echipată cu siguranţă diferenţială.

Nu aruncaţi  echipamentele electrice,  industriale  şi  părţile componente la
gunoiul menajer!
În  concordanţă  cu  normele  în  vigoare,  echipamentele  electrice,  industriale  şi  părţile
componente  uzate,  a  căror  durată  de utilizare  a  expirat,  trebuie  colectate  separat  şi

predate unui centru specializat de reciclare. Este interzisă aruncarea acestora în natură, deoarece
sunt o sursă potenţială de pericol şi de poluare a mediului înconjurător.

Descrierea aparatului de sudură

Aparat de sudură MIG-200K şi MIG-250K
Aparatul  de  sudură  este  de  tip  MIG/MAG,  monofazat,  curent  continuu  (CC),  cu  un  design
îmbunătăţit şi protecţie ridicată împotriva prafului.

Permite reglajul curentului de sudură si a vitezei de avans a sarmei prin modificarea in trepte a
tensiunii.

Aparatul este echipat cu sistem de avans al sârmei cu reglaj manual.

Permite efectuarea de suduri  de calitate,  cu zonă influenţată termic redusă, fără deformarea
materialului.

Protecţie termică, ventilat forţat. Permite sudarea cu sau fără gaz protector.

Aparat de sudură MIG-180N şi MIG-250N
Invertor pentru sudură MMA ŞI TIG, compact şi foarte eficient.

Tehnologia  invertor  aflată  la  baza  acestui  aparat  de  sudură  garantează  suduri  de  calitate
superioară.

Aparatul este prevăzut cu sistem de ventilaţie forţată şi protecţie cu termostat.

Permite realizarea sudurilor MIG/MAG şi flux, în curent continuu. 

Poate fi utilizat pentru sudarea oţelurilor aliate, a aluminiului şi a aliajelor acestuia.

ATENŢIE
Echipamentul  este  utilizat,  în  principal,  în  industrie.  Acesta  va  produce  unde

electromagnetice, de aceea operatorul trebuie să ia măsuri de precauţie.
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Specificaţii tehnice

Model MIG-200K MIG-250K

Tensiune de alimentare (V) 230 (monofazat) 230 (monofazat)

Frecvenţă (Hz) 50 50

Funcţii MIG/MAG MIG/MAG

Tehnologie Transformator Transformator 

Diametru sârmă de sudare (mm) 0.8 -1.0 0.8-1.2

Clasă de izolaţie F F

Curent de sudură CC (A) 50-200 50-250

Dimensiuni (mm) 810 x 210 x 700 810 x 310 x 700

Putere absorbită (kVA) 7.0 7.6

Regim de funcţionare 35% 35%

Tensiune la mers în gol (V) 38 38

Masă (kg) 58 65

Model MIG-180N MIG-250N

Tensiune de alimentare (V) 230 (monofazat) 230 (monofazat)

Frecvenţă (Hz) 50 50

Funcţii MIG/MAG MIG/MAG

Tehnologie Invertor Invertor 

Diametru sârmă de sudare (mm) 0.6 -0.8 0.8-1.0

Viteză de avans sârmă (m/min) 2.5 - 13 2.5 - 13

Diametru rolă sârmă (mm) 200 200

Clasă de izolaţie F F

Curent nominal de intrare (A) 32 51

Curent de sudură CC (A) 30-180 50-250

Dimensiuni (mm) 420 x 220 x 390 450 x 225 x 345

Putere absorbită (kVA) 7.0 11.3

Regim de funcţionare 60% 60%

Tensiune la mers în gol (V) 42 42

Masă (kg) 18 19
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Instalarea 

Aparat de sudură MIG-180N şi MIG-250N
Aparatul de sudură este echipat cu un sistem de compensare a variaţiilor tensiunii de alimentare.
Acesta continuă să funcţioneze normal, chiar dacă tensiunea de alimentare variază cu  ± 15%
faţă de tensiunea nominală.

Dacă folosiţi un cablu mai lung, pentru a compensa scăderea bruscă de tensiune, se recomandă
cablul cu o secţiune mai mare. Utilizarea unui cablu prea lung poate influenţa stabilitatea arcului
aparatului de sudură, precum şi alte funcţii ale sistemului. De aceea, folosiţi cablul cu lungimea
recomandată. 

1. Asiguraţi-vă că  fantele de răcire nu sunt opturate pentru a nu diminua capacitatea de
răcire a aparatului.

2. Folosiţi cablu de împământare a cărui secţiune nu este mai mică de 6mm² pentru legare la
pământ a carcasei.

Instalarea:
1. Fixaţi reductorul de presiune pe valva buteliei de gaz, după care fixaţi tubul de racord,

conectându-l cu un capăt la reductor şi cu celălalt la conectorul de pe panoul din spate al
aparatului.

2. Introduceţi fişa cablului de împământare în priza de pe panoul din faţă.
3. Fixaţi rola de sârmă pe axul rolei. Asiguraţi-vă că bolţul rolei de sârmă este cuplat bine pe

suport.
4. Alegeţi canalul sârmei în funcţie de dimensiunea sârmei.
5. Desfaceţi şurubul de la rola presoare, puneţi sârma în canalul rolei de antrenare prin tubul

de ghidaj, reglaţi rola presoare pentru a fixa sârma.
6. Rola de sârmă trebuie rotită în sens invers acelor de ceasornic pentru ca sârma să iasă.

Pentru a evita alunecarea sârmei, aceasta este, de obicei, fixată pe rola laterală. Pentru a
evita blocarea sârmei îndoite, tăiaţi acea parte a sârmei.

7. Pistoletul de la aparatul de tip MIG a fost fixat în interiorul aparatului, de aceea trebuie
doar să puneţi sârmă în pistolet manual.

MIG-180N, MIG-250N
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Utilizarea aparatului de sudare

Aparat de sudură MIG-200K şi MIG-250K
Procedura de funcţionare:

1. Conectaţi aparatul la sursa de alimentare, porniţi întrerupătorul, led-ul de alimentare se va
aprinde, iar ventilatorul porneşte.

2. Apăsaţi comutatorul pistoletului pentru ca sârma să iasă prin duza pistoletului, viteza de
avans poate fi reglată cu ajutorul comutatorului. Încercaţi să trageţi pistoletul cu sârmă şi
să scoateţi duza electrică când alimentaţi cu sârmă. Nu vă uitaţi direct la duza pistoletului.

3. Deschideţi  butelia  de  gaz,  apăsaţi  butonul  pistoletului  pentru a  verifica  dacă are gaz.
Reglaţi debitul de gaz necesar.

4. Reglaţi curentul de sudare şi viteza de avans a sârmei în funcţie de dimensiunile pieselor
de prelucrat şi diametrul sârmei.

5. Conectaţi  clema  de  legare  la  pământ  la  piesele  de  prelucrare,  setaţi  comutatorul
pistoletului în poziţia pentru sudare.

6. Eliberaţi comutatorul pistoletului pentru a încheia operaţia de sudare.
7. Nu uitaţi să deconectaţi aparatul de la sursa de putere şi să închideţi butelia de gaz după

ce aţi terminat de sudat.
8.        ATENŢIE: Nu folosiţi rolă de sârmă mai mare de 7.0 kg.

Aparat de sudură MIG-180N şi MIG-250N
1. Rotiţi comutatorul de aer în poziţia ON, deschideţi valva buteliei de CO2 şi reglaţi debitul.
2. Aveţi grijă ca diametrul sârmei din aparatul de sudură să corespundă cu diametrul sârmei

din tabelul cu date tehnice.
3. Alegeţi duza pistoletului în funcţie de diametrul sârmei.
4. Reglaţi butonul de tensiune şi viteză în poziţia corectă în funcţie de grosimea piesei de

lucru.
5. Apăsaţi comutatorul pistoletului pentru ca sârma să iasă şi să înceapă să lucreze.
6. Eliberaţi comutatorul pistoletului pentru a încheia operaţia de sudare.
7. Nu uitaţi să deconectaţi aparatul de la sursa de putere şi să închideţi butelia de gaz după

ce aţi terminat de sudat.
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Diagrama panoului frontal

Aparat de sudură MIG-180N şi MIG-250N

Aparat de sudură MIG-200K şi MIG-250K

Imaginile prezentate sunt ilustrative si pot exista mici diferente fata de produsul real.
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Măsuri de precauţie

1. Mediul înconjurător
1) Aparatul de sudare poate funcţiona într-un mediu uscat; aveţi grijă ca umiditatea aerului

să nu depăşească 90%.
2) Temperatura ambientală trebuie să fie cuprinsă între -10ºC şi 40ºC.
3) Se interzice utilizarea aparatului în soare sau în ploaie.
4) Nu folosiţi aparatul într-un mediu cu praf sau gaze corozive.
5) Evitaţi sudarea cu gaz protector într-un mediu puternic ventilat.

2. Măsuri de siguranţă
Aparatul de sudură are instalate circuite de protecţie împotriva supratensiunii, supracurentului şi
suprapraîncălzirii. Când tensiunea, curentul de ieşire şi temperatura aparatului depăşesc valorile
limită, aparatul de sudură se va opri automat. Deoarece acestea pot cauza defecţiuni aparatului
de sudare, utilizatorul trebuie să respecte următoarele:

1) Spaţiul de lucru trebuie să fie ventilat corespunzător!
Aparatul de sudare este un echipament puternic, iar în timpul funcţionării aparatul se încălzeşte,
de  aceea  ventilaţia  naturală  nu  este  suficientă  pentru  a  satisface  cerinţele  de  răcire.  Astfel
aparatul are încorporat un ventilator pentru răcire. Asiguraţi-vă că fantele de admisie nu sunt
blocate sau acoperite. Distanţa dintre aparatul de sudură şi obiectele din mediul ambient este de
0.3 metri. Utilizatorul trebuie să aibă grijă ca spaţiul de lucru să fie ventilat corespunzător. Acest
lucru este foarte important pentru eficienţa şi durata de viaţă a aparatului.

2) Se interzice supraîncărcarea
Operatorul trebuie să aibă grijă să nu depăşească valoarea max. a curentului de funcţionare
(Răspuns la regimul de funcţionare selectat).
Atenţie! Curentul de sudură nu trebuie să depăşească curentul max. al regimului de funcţionare.
Supracurentul va defecta şi va arde aparatul de sudură.

3) Fără supratensiune
Tensiunea de alimentare este prezentată în tabelul cu specificaţii tehnice ale echipamentului. În
general, circuitul de compensare automată a variaţiilor de tensiune cu care este dotat aparatul de
sudare,  păstrează  curentul  de  sudare  în  intervalul  admis.  Dacă  tensiunea  de  alimentare
depăşeşte limita admisă, componentele aparatului  pot suferi  defecţiuni.  De aceea, utilizatorul
trebuie să ia măsuri de precauţie pentru a evita acest lucru.

4) Dacă timpul de sudare depăşeşte limita regimului de funcţionare, aparatul de sudare se
va opri  din  motive de protecţie.  Deoarece senzorul  de protectie la supraincalzire este
activat, aparatul nu trebuie oprit sau scos din priza pentru a lăsa ventilatorul să răcească
aparatul. Reluaţi lucrul după stingerea LED-ului ce indică supraincalzire.

ATENTIE: Aparatul nu trebuie pozitionat in apropierea spatiilor in care se utilizeaza scule
de debitat cu disc abraziv, deoarece poate aspira pulberi metalice care se depun pe circuitele
interne ale aparatului, fapt ce poate duce la deteriorarea severa a acestuia.
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Probleme posibile în timpul sudării

Aceste probleme pot fi  legate de conectori,  materiale de sudură, factori  de mediu, surse de
alimentare. Operatorul trebuie să îmbunătăţească mediul de lucru.

A. Arcul electric este instabil si greu de initiat:
1. Verificaţi dacă clema cablului de împământare este conectată corespunzător la piesa de

lucru.
2. Verificaţi dacă fiecare punct de conexiune este conectat sau nu.

B. Curentul de ieşire nu atinge valoarea nominală:
Valoarea curentului de ieşire nu este în concordanţă cu valoarea nominală deoarece tensiunea
de alimentare deviază de la valoarea nominală. Când tensiunea este mai redusă decât valoarea
nominală, curentul de ie ire max. poate fi mai mic decât valoarea sa nominală.șire max. poate fi mai mic decât valoarea sa nominală.

C. Curentul este instabil în timpul sudării:
Cauzele ce pot genera această problemă sunt:

1. Tensiunea reţelei electrice este instabilă.
2. Curentul este afectat de interferenţe cu reţeaua electrică sau alte aparate electrice.

D. Distanţa de sudură are o gaură de aer.
1. Verificaţi dacă butelia de gaz prezintă scurgeri sau nu.
2. Suprafaţa materialului are ulei, pete, rugină, etc.

Întreţinere

ATENŢIE
Înainte de întreţinere şi verificare, opriţi aparatul de sudură, iar înainte de a deschide carcasa,
aveţi grijă ca aparatul să fie deconectat de la priză.

1. Îndepărtaţi  periodic  praful  cu  aer  comprimat  uscat  şi  curat.  Dacă  aparatul  de  sudare
funcţionează într-un mediu cu mult praf, acesta trebuie curăţat zilnic.

2. Păstraţi  presiunea aerului  comprimat  la  un  nivel  rezonabil  pentru  a  evita  deteriorarea
componentelor aparatului de sudare.

3. Verificaţi periodic cablurile de sudare si conectorii; asiguraţi-vă că a fost conectat corect
cablul, iar conectorii sunt bine fixaţi. Dacă acestea au oxidat sau s-au slăbit, vă rugăm să
îndepărtaţi stratul de oxid cu hartie abraziva, după care să le strângeţi bine.

4. Evitaţi  pătrunderea  apei  şi  a  vaporilor  de  apă  în  interiorul  aparatului.  Dacă  totuşi  se
întâmplă, vă rugăm să contactati service-ul autorizat.

5. Dacă nu folosiţi aparatul de sudură pentru o perioadă mai lungă de timp, acesta trebuie
pus într-o cutie şi depozitat într-un mediu uscat.

6. După  fiecare  300  de  ore  de  funcţionare  a  aparatului,  peria  de  carbon  electrică  şi
redresorul  trebuie  lustruite,  reductorul  trebuie  curăţat,  iar  la  turbo  şi  rulment  trebuie
adăugat ulei.

Ver. 1/Rev. 5; Data: 06.05.2019; Traducere a instrucţiunilor originale                                                                                9



Probleme tehnice şi remedii

Notă: Următoarele  operaţiuni  trebuie  efectuate  numai  de  către  operatori  calificaţi  şi
autorizaţi în domeniul electricităţii şi care cunosc măsurile de siguranţă din acest domeniu.
Înainte de orice reparaţii, contactaţi service-ul autorizat.

Aparat de sudură MIG-200K şi MIG-250K
PROBLEME TEHNICE CAUZĂ SOLUŢII

Alimentarea cu sârmă nu este stabilă (1) rola presoare este prea strânsă 
sau prea slăbită
(2) rezistenţă prea mare în tub, există
pulbere de cupru şi murdărie.
(3) rola sârmei este prea strânsă
(4) rugină pe sârmă, diametru greşit

(1) reglaţi

(2) înlocuiţi tubul sârmei

(3) slăbiţi piuliţa de la rolă
(4) folosiţi o sârmă de sudură de 
calitate

Comutatorul pistoletului este apăsat, 
însă aparatul nu sudează

(1) comutatorul pistoletului sau 
sârma de control este arsă
(2) siguranţă arsă
(3) panou defect

(1) reparaţi sau înlocuiţi

(2) verificaţi şi înlocuiţi
(3) verificaţi şi înlocuiţi

Curentul de sudare scade (1) clema de legare la pământ nu 
este conectată corespunzător
(2) conexiunea pistoletului nu este 
corespunzătoare

(1) verificaţi şi reglaţi

(2) verificaţi şi reglaţi sau înlocuiţi

Linia de sudare are un orificiu de 
scăpare a aerului

(1) gaz insuficient
(2) vânt puternic

(3) duza pistoletului este murdară
(4) tubul de aer este deteriorat
(5) supapa de aer nu funcţionează
(6) gazul sau sârma de sudare nu 
este corespunzător

(1) verificaţi butelia de gaz
(2) folosiţi un paravan pentru evita 
vântul
(3) îndepărtaţi murdăria
(4) înlocuiţi tubul de aer
(5) verificaţi supapa de aer
(6) înlocuiţi gazul sau sârma

Prea mulţi stropi (1) viteza de avans a sârmei este 
prea mare
(2) curent/tensiune prea înaltă
(3) cablu prea lung
(4) gaz insuficient

(1) reglaţi

(2) reglaţi
(3) reglaţi
(4) verificaţi şi reglaţi

Aparat de sudură MIG-180N şi MIG-250N
Problema tehnică Metoda de rezolvare

LED-ul comutatorului de 
alimentare nu este aprins, 
ventilatorul nu funcţionează şi 
nu există curent de sudare.

1. Asiguraţi-vă că întrerupătorul de aer este închis.

2. Verificaţi dacă reţeaua electrică funcţionează.

3. O parte din elemenţii refractari variabili (patru) de la panoul de alimentare sunt
deterioraţi. Când se întâmplă acest lucru, releul general 24Vcc este deschis sau 
conectorii sunt slab conectaţi.

4. Panoul de alimentare (panoul inferior) este defect, nu există tensiune 310Vcc 
de ieşire:
(1) Puntea din silicon este ruptă sau racordul punţii din silicon este slab conectat.
(2) Panoul de alimentare s-a ars.
(3) Verificaţi dacă racordul şi cablul de alimentare de la comutatorul de aer la 
panoul de alimentare sunt conectaţi corespunzător. Verificaţi dacă racordul şi 
cablul de alimentare de la panoul de alimentare la panoul MOS sunt conectate 
corect.

5. Puterea auxiliară a panoului de control este defect.
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LED-ul comutatorului de 
alimentare este aprins, 
ventilatorul funcţionează şi nu 
există curent de sudare.

1. Verificaţi cablurile aparatului de sudare.

2. Conectorul de ieşire este oprit sau slab conectat.

3. Cablul de control sau comutatorul pistoletului este defect.

4. Circuitul de control este defect.

LED-ul comutatorului de 
alimentare este aprins, 
ventilatorul funcţionează, iar  
LED-ul de avertizare anomalii 
este aprins.

1. Poate este protecţia pentru supraîncălzire; vă rugăm să opriţi aparatul mai 
întâi, după care porniţi din nou aparatul după ce LED-ul de avertizare s-a stins.

2. Poate este protecţia pentru supraîncălzire; aşteptaţi 2-3 minute.

3. Poate există probleme la circuitul invertorului; vă rugăm să trageţi în sus 
ştecherul de alimentare de la transformatorul principal care este pe panoul MOS 
(bucşa VH-07 care este lângă ventilator), după care porniţi din nou aparatul:

(1) Dacă LED-ul de avertizare este încă aprins, o parte din tranzistorul cu efect 
de câmp de la panoul MOS este deteriorat. Verificaţi şi înlocuiţi-l cu acelaşi 
model.

(2)  Dacă LED-ul de avertizare anomalii nu este aprins:
a. Poate transformatorul de la panoul mijlociu este deteriorat, măsuraţi 
coeficientul de inducţie şi aportul de căldură Q al transformatorului principal 
printr-o punte de inductanţă. Dacă aportul este prea mic, înlocuiţi-l.
b. Poate tubul redresor secundar al transformatorului este deteriorat, înlocuiţi 
tubul, dacă este necesar.

Dacă  aparatul  nu  funcţionează  în  mod  normal,  după  întreţinere  şi  verificare,  vă  rugăm  să
contactaţi distribuitorul autorizat.

Când au loc situaţii  anormale, precum imposibilitatea de a suda, arc instabil, calitatea sudurii
redusă, pot exista şi alte cauze ce contribuie la funcţionarea defectuoasă a aparatului.

Aparatul poate să nu aibă nicio problemă, însă anumite motive determină anomaliile, cum ar fi,
slăbirea unor conectori, comutatorul de pornire nu a fost activat, setare greşită, cablu sau furtun
de  gaze  deteriorat,  etc.  De  aceea,  înainte  de  pornirea  sau  întreţinerea  aparatului,  verificaţi
anumite aspecte.
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Tabelul de mai jos reprezinta diagrama pentru verificări înainte de utilizare. În colţul din partea
dreaptă sunt enumerate problemele. Vă rugăm să verificaţi conform diagramei pentru cea cu
semnul "O".

Locul şi elementul care trebuie verificat
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Cutia de alimentare 
(protecţie intrare)

1. conectat sau nu
2. siguranţa arsă
3. conector slăbit

O O O O O O

Cablul de alimentare 1. rupt sau nu
2. conector slăbit
3. supraîncălzit

O O O O O O

Putere 1. pornit sau nu
2. lipsă fază

O O O O O O O O

Butelia de gaz şi ajustor 1. carcasa deschisă
2. reziduuri de gaz
3. volumul debitului setat
4. punctul de legătură 
slăbit

O O

Furtunul de gaz (acces de 
la cilindrul de înaltă 
presiune la pistolet)

1. punctul de legătură 
slăbit
2. ţeavă spartă

O

Echipamentul de 
transmitere sârmă

1. rola şi tubul principal 
nu se potrivesc
2. rola este ruptă, 
canalul este blocat
3. presat sau slăbit, 
pulbere acumulată la 
capătul ţevii SUS

O O O O O
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VERIFICĂRI ZILNICE

Sursa de alimentare pentru sudură
Poziţie Elemente de verificat Observaţii 

Panoul de 
control

1. modificaţi starea de funcţionare, transfer şi instalare
2. testaţi indicatorul de tensiune

Ventilatorul de 
răcire

1. verificaţi dacă există vânt şi dacă zgomotul este normal 
sau nu.

Dacă se aud zgomote anormale şi 
fără vânt, se verifică interiorul

Piesă electrică 1. când este electrificată, se simte un miros anormal sau nu
2. când este electrificată, vibraţii şi zgomot sau nu.
3. schimbarea culorii înfăţişării şi încălzire sau nu 

Periferie 1. furtunul de gaz rupt, slăbit sau nu.
2. carcasa şi alte piese fixe slăbite sau nu

Cablul
Poziţie Elemente de verificat Observaţii 

Cablul pistoletului 1. Daca cablul pistoletului este indoit
2. Daca punctul metalic de conexiune al fisei 
mobile este slabit

1. Arc instabil daca cablul indoit.
2. Conexiune slaba.

Cablul de iesire 1. Izolatia cablului s-a uzat.
2. Capatul de cuplare al cablului este neizolat 
(izolatie deteriorata) sau este slabit.

Din motive de siguranta si pentru o 
sudare stabila, adoptati metoda de 
verificare in functie de locul de 
munca.
Verificari simple zilnice.
Verificari atente in perioadele 
determinate.

Cablul de alimentare 1. Daca conectarea sursei de alimentare, 
echipamentul de protectie de intrare si capatul de 
iesire este fixat sau nu.
2. Daca cablul echipamentului de securitate este 
conectat corect.
3. Daca capatul cablului de alimentare este fixat.
4. Daca cablul de alimentare este uzat.

Cablul de impamantare 1. Daca cablul de impamantare, ce conecteaza 
sursa de alimentare, este ars si strans conectat.
2. Daca cablul de impamantare, ce conecteaza 
componenta principala, este ars.

Realizati verificari zilnice.

IMPORTANT! - SIGURANŢA ÎNAINTE DE TOATE!
Înainte de a utiliza acest produs, vă rugăm să citiţi măsurile de siguranţă prezentate în acest manual pentru a reduce
riscurile de incendiu,  şocuri  electrice şi  vătămări  personale.  Imaginile  şi datele tehnice din acest manual sunt
numai pentru referinţă. Ele se pot schimba fără notificare prealabilă.
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