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TRIGGER 1 000 on tvrlstoriohlattu Mlc-httsauslalte
ohutlevyhitsaustdl liin
Koneen omlnalsuudet mahdollistavat hwdn hlt-
saustu lo ksen saavuttam isen vdhem mil dm n nite-
ja hitsauskokemuksella.
Hitsaustehon portaaton sdflt0 on vhdlstettv hit-
sauspistool in fiytkimen I i i kkeeseen, kuten h itsauk-
sen aloltus la lopetuskin.
Lis$aineeksl soveltuu vain 0,6 mm Fe{anka 5 kg/
200 mm kelalta la suolakaasuksl valn Ar/COrseol
Kaasu.
TRIGGER 1000 on suolattu vlikuormitusta vastaan
ylivirtasuojin fa ldmpdlaukSlslmln, lolden toimln-
nannasta kuten mv6s lanqansvdtOn hliridiste ko-
ne llmoittaa merkkivaloin.-

OSC en 1 000 : n tolm ltusvarustu kseen kuulu u h it-
s-usplstooll TR 1000, paluuvirtakaapeli sekl hlt-
saajan varustesaria. Kcine on varustettu kiinteelH
schuko-tulppaisella liitdntfrkaapelilla.

SUOMI

TEKNISETARVOT

Kone on Suomen SAhk6tarkastuskeskuksen (SETI) hyviksymi,
rakennenormi IEC 974-1

KAYTIOONOTTO

Laitteen sijoitus
Sijoituspaikkaa valiftaessa on huomioitava:

- Koneen eteen ja taakse on jiiteftiivi vihintiiiin 20 cm vapaa
tila jiiiihdytysilman kiertoa varten.

- Melalli-, hiili-, tai muu poly ja kosteus haittaa koneen normaalia
toimintaa.
VARO HIOMAKONEEN SUIHKUN SUUNTAAMISTA KO-
NEESEEN.
S iloita laite mieluiten lattiatasoa korkeamm alle.

-SUo.JAA KONE VOIMAKKMLTA SATEELTA. Varmista
jiiihdytysilman esteeton kierto.

- Hitsauspistoolin kaapeli ei saa joutua puristukseen eikii kos-
kettaa kuumaa ly6kappaletta.

- Voimakas tuulija kosteus hiiiritseveit hitsausta.

Sdhkdverkkoon liittdminen
TRIGGER 1000 toimitetaan 22O V verkkoon liittiimisti varten
schuko-pistotulppaisella verkkokaapelilla varuslettuna.
VERKKOLIITANTAX,EAPELIN VAIHDON SAA SUORITTAA
VAIN ASIANOMAISEEN TY6H6N OITEUTETTU SAHK6LIIXC
TAI.ASENTAJA.
Verkkokaapelia vaihdettaessa on huomioitava:
Kaapeli tuodaan koneeseen etusein6ssii olevan vedonpoistajal-
lisen lipivientirenkaan kautta ia lukitaan. Kaapelin vaihejohdin
kytketiin liittimeen L1 ja N-johdin (sininen) liittimeen N. Suoja-
m aairhdin, viirihiiiin keha-vihreii, kylketiiiin maadoitusru uviin 6, .

s/
Koneen 100 %:n kuormitusarvoja vastaavat sulakkeet ja verkko-
kaapeli:

Nimellisjiinnite | 230V '
Verkkoj inni tealue |  2OgV -1O%..,24OV +6%
Sulake (hidas) | 10 A
Li i tAnt i ikaapel l  |  3x1,5mm2

Puhaltimen toiminta
PUHALLIN TOIMIIAINA KUN KONE ON LIITETryNA SAHKO-
VERKKOON.

H itsauspistoo lin ki in nitys

LiitAntiiidnnite 1-, 5O/60 Hz

Liitantateho 50 % ED
100 % ED

208 V -10 %...24O V +6 %

2,7 kVA
1,7 kVA

Kuormitettavuus 50 % ED

Hitsausvirta-alue MIG

Hitsaustehon seato

70  A t  17 .5V

10 A / 14,0 V...75 A / 17,O V

portaaton / pistooli

Tyhjiikiyntijiinnite

Hyotysuhde

f*erroin
Tyhj5kAyntiteho

max. 55 V

6 0 % ( 7 O A l 1 7 . 5 V )

0,8 (70 A / 17,5 V)

2 5 W

Keytettevat liseainelan gat:
umpilanka Fe

Lankakela:
paino max.
halkaisija max.

s 0,6

5 k g
200 mm

Varastointilempdtila-alue

Toim intaldmpdti la-alue

Ldmp6luokka

Kotelointiluokl(a

- 40...+ 60 oC

- 20...+ 40 oC

H ( r8o  oc)

lP 23

Mitat: pituus
leveys
korkeus

Paino ilman lankakelaa

370 mm
180 mm
520 mm

25 kg

Pistooli TR 1000

- Kirislii lukitusruuvi (31).
- Liiti ohjausiohdon pistoke (32) langansyot-

t6laitteen vieressa olevaan liittimeen
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Langansyottdpydrdsto
TRIGGER 1000:n sy6ttopyor6 soveltuu vain s 0,6 mm langalle.
P uristuspy6riini on sileii urakuulalaakeri.

Lisiai nelangan asennus
K U VA LANGaII syOrrdu ITTEESTA

vatn seos-

h
9v

- Avaa langansyrittopyoristcin puristusvipu (41 ).-Aseta lankakela laippojen viliin akselille, kierrl kiisiruuviak-
selin phiihin (vasenkiitinen kierre).
Huom lol langan purkaulum issuunta kelan ylipuoleft a syotto-
pyorille. Tarkista, etta kela mahtuu pyorimiin koskettamatta
runkoon.

- Vapauta langan piii kelalta ja katkaise mutka pois.
VARO ETTEI LANKAKELA PURKAUDU.

- Suorista langan pdA n. 20 cm pituudefta. Tarkista langan k6rki,
terdvi k6rki vahingoittaa lankajohdinta ja virtasuutinta.

- Pujota langan piiii ionkin verran ohjausputken (42) sisiiiin
-Aseta lanka syott6pyordn uraan ja sulje syottopyrlriston pu-

ristusvipu
- Tycinni verkkokaapelin pistoke pistorasiaan
- Oikaise pistoolikaapelija aja lanka sisiin painamalla pistoolin

kytkintii siten, etti lanka kulkee hitaasti, kunnes se tulee esiin
virtasuuttimesta.

- Siiddi puristusvivun jousta (43) siten, ettA lanka tyontyy tasai-
sesti lankajohtimeen ja sallii syottopy6rin luistamatta kevyen
jarrutuksen vift asuuttim esta tullessaan.
HUOM! Liian suuri puristus voi aiheuttaa hitsattaessa langan
nurjahtamisen sykkyriille lankajohtimen sisiin.

-Tarkista langan esijinnitys. Ajettaessa lankaa pistoolin kautta
_ vapaasti, sen tulisi asettua kiepille, jonka liipimitta on

O l1?;;il,3"mm' 
Vaihteleva kaarevuus aiheuttaa hilirioiti vir-

Suojakaasu
TRIGGER 1000:n hitsausominaisuudet soveltuval
kaasulle Ar + '10...25 !" CO2

Suojakaasun virtausnopeus n. 6...10 Tmin

Kaasupullo
HUOM! KMSUPULLO VOI RfuAHTAA KAATUESSAANI
KIINNITA KAASUPULLO AINA TUKEVASTI PYSWASEN-
TOON S|TA VARTEN TEHTYYN SEINATELINEESEEN TAI
PULLOKARRYYNI

Kaasunvirtaussdddin
Kaasunvirtaussdiitimen tulee olla seoskaasukiiytt6on soveltuva.
K?iytossiisi oleva siidin saattaa erota kuvassa olevasta, seuraa-
vat yleisohjeet kuitenkin patevat kaikkien paineensiiitimien kans-
sa.

ENNEN VIRTAUSSAATIIIEN ASENNUSTA
-Astu sivuun, avaa pulloventtiiliS (51) hieman hetkeksi, nAin

saat pulloventtiilissi mahdollisesti olevat roskat puhallettua
pois.

- Kien?i sailimen paineensAiitriruuvi (52) ulos, niin pitkAlle ettei
jousipainetta tunnu (ruuvi pyorii vapaasti).

- sulje neulavenniili (53), ios saitimessii on.
LI|TA SAADIN PULLOVENTNILIN

- Kiristi liitosmutteri (54) mieluummin kiintoavaimella.
- AsennasAitimen letkukara (55) vaippamuttereineen (56) kaa-

suletkuun, liitos on varmistettava letkukiristimelH (57)
- Liit6 leku sibtimeen ja koneeseen (02), kiristi vaippamutteril.

AVAA PULLOVENTilLI HITAASTI
- Painemittari (P1) osoittaa pullooaineen.

Au xosxnAN'KArrA Put-lbn AtvAN TYHJAKSI, roimita
puflo tiiytettdviiksikun pullopaine on vielS o,2bar?

- Avaa neulaventtiili, jos sidtimessi on.
- Kierrb siitoruuvia (52) sisiiinpiiin kunnes letkupainem ittari

(P2) osoiftaa haluttua virtausmairaa (tai painetta). Virtaus-
mAirAA siidettAessi on koneen ohavatoiminnassa ja painet-
tava samanaikaisesti pistoolin kytkintii. Langansyoton
puristuspyorAn voi vapauttaa, jotta lanka ei kulje turhaan.

SUL'E PULLOVENTNILI AINA LOPETETTUASI HITSAUK-
SEN

-Jos kone jtiii pitemmiksi aikaa seisomaan, on hyvii kiediii
myos paineensAltoruuvi (52) auki.

Paluuvirtakaapeli
TRIGGER 1000:n varusteena on 10 mm2 kuparikaapeli, aH kayta
tAt?i oh uempia kaapeleita.
Kiinniti paluuvirtakaapelin maadoituspuristin huolellisesti, mielui-
len suoraan hitsattavaan kappaleeseen. Puristimen kosket uspin-
ta-ala tulisi aina saada mahdollisimman suureksi.
P U HD ISTA KI IN N IrySKOHTA MAALISTA JA RUOSTEESTA I

SAATIMET JA KAYTTO

Hitsaustehon sdit6
Hitsauksen aloitus, lopetus ja teho hallitaan pistoolin siiiitokytki-
mell i i .

HARJOITTELE H ITSAUSTA KOEPALAAN, OPIT NOPEASTI I
- Katkaise langan pdi n. 6 mm pituuteen virtasuuttimesta, koh-

dista lanka aloituskohtaan ja paina kytkintii.
- Saada kytkimellii hitsaustehoa hitsauksen aikana. Virta kas-

vaa kytkintd enemmiin painamalla ja pienenee kytkint?i pdds-
tettiessi.

- Hitsaus loppuu, kun vapautat kytkimen.
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Merkkivalot
Koneen etulevyn kolme meftkivaloa kertovat sahkiiisestAtoimin-
nasta:
H1 Verkkoliitiinniin vatkolnen merkklvato palaa, kun

kone saa verkkojinnitteen, eli kun verkkokaapelion
liitetty pistorasiaan.

H2 Liimp6suolan keltalnen merkklvalo pala4 kun ter-
mostaatti on toiminut koneen ylikuumenemisen takia.
Puhallin jaahdyftaa konetta ja merkkivalon sam-
muessa hitsausvalmius palautuu automaattisesti.

H3 Langansy6tdn keltalnen varoitusvalo palaa ja lan-
gansyottomoottori pysihtyy, jos moottorin virta kas-
vaa liian suureksi langankulkuvastuksen, vAirin-
asennuksen tai muun syyn takia.
Valo saattaa viilihtiii, jos painat pistoolin kytkimen
Akkiii pohjaan, tilanne on kuitenkin normaali.

HUOM! TRIGGER 1000 on varustettu automaattisella oikosul-
kusuojalla.
Jos kosketat esim. hitsatessa tyokappalettavirtasuuttimella, kone
pysiihtyy, m utta toimii taas uudella startilla.

HITSAUS
TrcGER 1000 on tarkoitettu liihinnii ohuiden perusaineiden ly-
hytkaari h itsaukseen. Seuraavaan on koottu loitakin perustietoja
avuksi tutusluttaessa koneen hitsausominaisuuksiin

H itsauspistool in ettiisyys tyrikappalees-
ta = vapaa lankapituus

Vapaa lankapituus (l) suuri Vapaa lankapituus (l) pieni
Pieni tunkeuma Suurl tunkeuma

Virtasuuftimen ja tydkappaleen vilinen etdisyys, eli vapaa lanka-
pituus tulisi hitsattaessa pitiii mahdollisimman vakiona. Vapaan
lankapituuden suuri vaihtelu vaikuttaa hitsusvirran suuruuteen ja
siten hitsin tunkeumaan. Sopiva lankapituus on 3...10 mm perus-
aineen paksuudesta ja kiiytettiiviistii hitsausvirrasta riippuen.

VIHJE: XATTA LYHYEMPAA VAPAALANKAPITUUfiA YU
2 mm AINEVAHVUUKSILLA.

Edut: Lanka eipehmiA li ian aikaisin, eikiisulan koko kasvaturhan
suureksi, jolloin kohdistus on helppoa.

H itsauspistoolin ku ljetusasento
Hitsauspistoolin kuljetusasento vaikuttaa hitsipalon muotoon ja
tunkeumaan kuvan mukaisesti. Kuljetusasennon valinnan mii-
rii6 yleensi hitsattava koMe.

ffiffi-9-
Ty6ntiviasento Kohtlsuoraasento Vetaveasento

VIHJE: KAYTA ENSISIJAISESN TYoNTAVAA KULJETU$
ASENTOA

- Seuraa hitsisulaa, 515 valokaarta
- Hitsisula ei saa pyririsJyii perusainetta vasten, vaan reunan on

edettAvi juohevasti. Al5 polta valokaarta sulan keskelle vaan
koko ajan sulan elureunaan. Viiltdt pahimman ja yleisimmiin
virheen eli ns. "kylmiijuoksun".

Edut: Railon, hitsisulan ja hitsattavan aineen liittymisen ndkeel

H itsauspistoolin kohd istam inen
Lisiaine siirtyy hitsiin lisiainelangan suuntaisena. Lisiainelan-
gan kiirjen on seurattava railoa. Kohdistamalla hitsauspislooli
oikeassa kulmassa ty6kappaletta kohti saadaan symmetrinen
hitsipalko. Jos liitett5vit kappaleet ovat erivahvuisia, on pistoolia
kuitenkin kohdistettava enemmin paksumpaa perusainetta kohti.

Hitsausnopeus
Hitsauspistoolin kuljetusnopeus vaikuttaa hitsipalon suuruuteen.
Hitaalla'nopeudella palko muodostuu suureksi ja pienenee no-
peutta lisdttiessi.

VIHJE: ETENE RAUHALLISESTI
Lllan suurella kulletusnopeudella:

- Perusaine ei ehdi sulaa, tulee "kylmiijuoksuja" ja palko muo-
dostuu korkeaksi harjanteeksi perusaineen p6iille.

- llmaraollisissa saumoissa langan kiirki ei osu hitsisulan etu-
reunaan vaan tunkeuluu ilmaraosta lipi muodostaen hitsin
juuripuolelle'karvoja"

Levitysliike
Levitysliike = pistoolia "vaaputetaan" rauhallisella liikkeellS railon
laidaha toiselle hitsauksen edetessai.
Levitysliikeellii saadaan isompien railojen molemmat kyljet sula-
maan ja paksumpienkin perusaineiden li i ttdminen onnistuu.
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Silloitus
Silloitushitsauksen (heftaamisen) tarkoituksena on pili6 hitsatta-
val osat toisiinsa nihden paikoillaan hitsattaessa. Silloitus teh-
dd6n pienilld hitsipisteilla (hefteill5) sZi6nnrillisin v6limatkoin koko
sauman pituudelle. Huolellinen heftaaminen pienentAiimyos ldm-
povetelyhaittoja Heftikohdat hitsataan yli tai hiotaan poishitsauk-
sen edistyessi heft ikohtaan.
VIHJE: PITKJIT SAUMAT JA OHUTLEVYT HEFTATAAN AINA.

Suojakaasu n virtausm AArA
Hyvissl olosuhteissa suojakaasun mliird eiole kriittinen. Kuiten-
kin liian pieni tai suuri virtaus voi estAi kaasusuojan levi5misti
tasaisesti sulan ympirille.
Sopiva virtaus hitsattavan ainevahvuuden mukaan on n. 6 Umin /
1 mm - 10 Umin 12 mm
VIHJE: AHTAISSA PAIKOISSA VAHEMMAN JA AVOIMISSA
ENEMMAN.

Hitsattavat ainevahvuudet
S uoralla hitsausliikkeelli:

l-railo ilman ilmarakoa 0,2...1,5 mm
Levitysliikkeelli:

pienasaumat ja ilmaraolliset l-railot 1,2...4(5) mm
VIHJE: LEVITYSLIIKE VARMISTAA KUMMANKIN OSAN LllT-
TYMISEN.

| - Aloitus on hyvi tehd?i isommalla virralla, kunnes hitsattavat
V kappaleet ovat liimmenneet kunnolla.

Ldmprivetelyt
Hitsaus aiheuttaa aina jossain miiiirin paikallisesta kuumenemi-
sesta johtuvia m uodonmuutoksia hitsattavaan kappaleeseen. Pe-
russdintoni on: miliohuempi levy ja mitii enemmin l5mmitiit sitii
enemmin vetelee. Siihen miten suuriksi nim6 limpdvetelyt muo-
dostuvat voil kuitenkin vaikuttaa hitsaustavalla ia hitsausjiirjestyk-
sellii.

VIHJE: EPAMAARAISET RAILOT JA OHUET LEVYT
- Heftaa sauma riitt6viin tiheisti
- Hitsaa sauma katkohitsauksena = lvhyt pdtki kerrallaan, lo-

pettaen aina valmiiseen hitsiin
VIHJE: PYSWSAUMAT

- He{taa sauma kohdalleen riittiiviin tiheAsti
- Ensin hitsataan lyhyt matka alaspdin p6ittiien alimpaan hef-

tiin. Seuraavaksi aloitetaan edellisen ylipuoleha ja hitsataan
viili alaspiin piiiitben edellisen alkuun.

Edut: Pistoolia on helpompi kuljettaa alaspiin ja hitsaus on
-helpompi looettaa valmiiseen hitsiin.

O"re, 'HUT LE'Y, PrrKA sAuMA
- heftaa sauma riittavan tiheiisti

Hitsaa sauma katkohitsauksena ja pienelli virralla. Kiiyti vuorot-
lelua hitsipatkille:

- Ensin pAtkii railon alkuun, sitten loppuun, sitten keskelle, sen
jdlkeen jatkaen aina hitsattujen pitkien viiliin keskelle kunnes
koko railo tulee hitsattua.

- Hitsausjirlestys tulee olla sellainen, etti perlkkiiin hitsattavat
saumapdtkit ovat aina mahdollisimman kaukana toisistaan.

Edut: Liimpeneminen on tasaisempaa ja vetelyt jiiiiv?it vihdisem-
miksi.

HUOLTO
Koleen kdytt6aste ja erikoisesti ymparistoolosuhteet vaikuttavat
ratkaisevasti huollon tarpeosssn. Asianmukainen kiyttd ja enna-
koiva huolto takaavat laiheelle mahdollisimman hairitittriman kav-
tdn ilman ennalta arvaamattomia kiyttokeskeytyksiA.

Hitsauspistooli TR 1 000
Korkeista liimpotiloista ja kulumisesta iohtuen pistoolin hitsaus-
p?il vaatii eniten huoltoa.

Kaasusuutln
Puhdlsta kaasusuutin use in kiiyttoptilvf, n a ikana.
Kaasusuuttimeen kertyvit hitsausroiskeet hiiritsev6t kaasu nvir-
lausta ja saattavat muodostaa oikosulkusillan kaasusuuttimen
kautta tyokappaleeseen.
Tarkasta samalla erlsteet
Kaasusuutin on eristetty hitsausvirtapiiristi suuttimen sisilli ja
pistoolin kaulaosassa ol€villa €risteillti. Eristeet vaurioituvat ajan
mittaan kiyt6ssi. Huonokuntoiset eristeet on ehdottomasti uusit-
lava

Vlrtasuutln
Puhdista vlrtasuutln rolskelsta useln kayttdpAivin aikana
Tarkasta suuttlmen kunto aina ennenkuin aloitat hitsauksen!
VelF tal tukkeutunut suutln aiheuttaa kosketushiiirioitii ja lisii-
ainelangan takertelua.
Kosketushiiri6 ilmenee hitsauksen aikana lisSainelangan ajoit-
taisena tokkimiseni tyokappaleeseen. Tarkasta ensin hitsausvir-
tapiirin maadoitus - siirrd maadoituspuristin suoraan tydkappa-
leeseen.
Jos hiirioitii vieli ilmenee:

- lrroita virtasuutin ja syrit3i lisiainelankaa ulos n. 20 cm
- Liikuta virtasuutinta lis?iainelanka suuttimen reiissh. Jos liik-

keessi tuntuu huomattavasti kitkaa tai suutin on selviisti vAljii,
vaihda uusi suutin. Uuden virtasuuttimen reiki on n. 0,2 mm
suurempi kuin siihen leimattu lankahalkaisija (0.6).

Jos llsdalnelanka palaa klinnl virtasuuttlmeen on todenniikoi-
sin syy lisbainelangan takertelussa, joko virtasuuttimessa, lanka-
johtimessa, tai sekaantuneessa lankakelassa
Palanut virtasuutin on vaihdettava uuteen. Lievi?i vauriota voi
yrittiii korjata viilaamalla suuttimen kiirkeii hieman lyhyemmiksi.

Lankalohdln
Kuluminen ja lisiiainelangan mukana kulkeutuva lika ja roskat
aihettavat lisdainelangan takertelua lankajohtimessa.
Hiir<iiden v6lttiimiseksi puhdista lankajohdin jokaisen lisdaine-
lankakelan vaihdon yhteydessii.

- lrroita hitsauspistooli koneesta
- lrroita kaasusuutin ja virtasuutin pitimineen
- Puhalla paineilmalla virtasuuttimen puoleisesta p66stii lanka-

johdin puhtaaksi
Pahoin tukkeutunut tai kulunut lankajohdin on vaihdettava uuteen.

LankaJohtimen vaihto

Vaihda myos pistoolin liittimessi oleva langanohjausputki.
- lrroita liitinpidstii ohjausputken pidikeholkkiru uvi
-Veda vanha lankajohdin ulos ja ty6nni uusi sisidn pistooli-

kaapelin ollessa suorana
- Kierrii tefloninen ohjausputki irti holkkiruuvista. kierri uusi

ohjausputki tilalle ja holkkiruuvi takaisin paikalleen
- Katkaise lankajohdin oikean mittaiseksi:

tee merkkiviiva lankajohtimeen pistoolikaulan suun lasalle.
Pistoolikaapelin on oltava suorana.
Vedi lankajohdinta ulospAin - merkkiviiva n. 15 mm piiilhin
kaulan suusta - katkaise lankajohdin nyt kaulan suun tasaha
Kiiyti mahdollisimman suoraan leikkaavaa leikkuria. Vedi
tarvittaessa lankajohdin takaisin ulos ja poista leikkuupurse
viilaamalla

- KiinnitA virta- ja kaasusuuttimet takaisin
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l-ungun"y6tt6mekanismi ja virtaliihde-
osa
HUOM! IRROITA KONEEN PISTOTULPPA VERKKOPISTO-
RASIASTA JA ODOTA NOIN 2 MINUUTTIA (KONDENSMTTO-
RTvARAUS) ENNEN slvuLEVyJEru lRRotiusrn
Tarkasta vih intidn puoliwosittain :

- py<i$dpyriran ura. Vaihda pahoin kulunut sydttopyori uuteen.- Lankalinjan viivasuoruus. Pistoolin liittimed landdnohiausout-
ken piin tu lee asettua mahdollisim man lihelle-sv<ittriov6ias-
tci6, kuitenkaan koskettamatta niihin, seka lanian kutt<utie
ghjaus.putkissa ja syott6urassa on ohava keskein-en ja suora

- Pistoolikaapelin suojaletkun eheys.
- Paluwirtak'aapelin kunto ja liitok6et
- Silhkdiset liitokset - puhdista hapsttuneet ja kiristti loystyneet

?glOjqle gqjm._polynimurilla koneen sisAosat.polysti ja liasra.
JOS KAYTAT PAINEILMM, SUO.'AA STLMA'SII'

M#idrflaikaishuolto
KEMPPI.KONEHUOLLOT SUORITTAVAT MAARAAIKAIS.
H UOLTo.JA SOPIMUKSEN MUKMN.
MdAriaikaishuoltoon kuuluu mm. seuraavia toimenpiteitii:- Koneen puhdistus

- Hitsauspistoolin tarkistus ja huolto
- lgngqnsygttolaitteiston tarkistus ja huofto
- Liittimien, kytkimien ja polentiom6trien tarkistus
- Verkkokaapelin ja pistotulpan tarkistus
- Vaurioituneet tai huonokuntoiset osat vaihdetaan uusiin

f uoltotestaus. Koneen loiminnat ja suoritusarvot tarkistetaan
V siiAdetiiiin tarvittaessa testilaitt-eita kaftaen.

TOIMINTAHAIRIOT
TO IMINTAHAIRIoIDEN SATTUESSA OTA YHTEYS VALTUU.
TETTU U N KEMPPI-KON EHUOLTOON.
Tarklsta huoltokohteet ennen koneen toimittamista huoholiikkee-
seen.

Ylikuormitussuoj ien toiminta
Koneen ylikuormitussuojat (liimpxisuojat) toimivat, jos koneila
kuormitetaan iatkuvasti yli nimellisarvojen tai jabhdyty-silman kier-
to on estynyt.
KONE PALAUTUU TOIMINTMN AUT,OMAATTISESTT, KUN SE
ON JAAHTYNYT ALHAISEMPAAN LAlrIporlunru.

a
Oliaussulakkeet
Ohjauskortilla on langansyiittdosan ja ohjauslaitteiden suojana
1 9 4 i" 0,63 A hitaat lasiputkisulakkeet . Sulakkeet ovat suojdjiin-
nitteisessi piirissi (24 V AC).

- S ulakepalon syyni saattaa olla huonokuntoinen h itsauspis-
tooli tai vioittunut ohjauskortti.

Kiiytisamaa sulaketyyppii ja -kokoa kuin on merkitty sulakepiti-
men vtereen.

TAKUU EI VASTAA VAARAN SULAKKEEN AIHEUTTAMISTA
VAURIOISTA.

TAKUUEHDOT
KEMPPI OY antaa valmistamilleen ia edustamilleen tuotteille
takuun, j<rka kiisiniiii vahingot, jotka aiheutuvat raaka-aine- tai
valmistusvirheisti. Takuun puitteissa asennetaan vioittuneen
osan tilalle uusi, tai milloin se kiiy piiinsi, vioittunut osa korjataan

tAyteen kuntoon veloituksetta.
Takuuaikaon 1 vuosiedellyttden, eftd konetta kiytet66n yksivuo-
rotyrissi.
Takuu ei korvaa vahinkoja, iotka aiheutuvat sopimattomasta lai
varomatloma$a kayt6$a, ylikuormituksesta, huolimattomasta
hoidosta tai luonnollisesta kulumisesta. Takuukorjauksesta mah-
dollisesli aiheutuvat matka- ja rahtikulut eivit kuulu takuun puit-
teissa korvattaviin.
Takuukorjauksst on suoritettava Kemppi Oy:n tehtaalla Lahdessa
tai lAhimmiillA valtuutetulla Kemppi*bijaamolla. Takuukorjausta
pyydettiessi on esitettAvi koneen takuukortti.
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