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1. JOHDANTO

1.1. LUKIJALLE
Onnittelemme Teitä valintanne johdosta. Huolella asennettuina ja käytettyinä Kemppi-tuotteet 
ovat luotettavia ja kestäviä laitteita, jotka lisäävät valmistuksenne tuottavuutta vähäisin 
huoltokustannuksin. Tämän käyttöohjeen tarkoituksena on antaa yleiskuva laitteistosta ja sen 
turvallisesta käytöstä. Ohjeen loppuosassa on tietoa myös laitteen huollosta sekä tekniset tiedot. 
Lukekaa käyttöohje ennen kuin otatte laitteen käyttöön tai huollatte sitä ensimmäistä kertaa. 
Lisätietoja Kemppituotteista ja niiden käytöstä saatte Kempiltä tai Kemppi-jälleenmyyjältä. Kemppi 
pidättää itselleen oikeuden muuttaa ohjeessa esitettyjä teknisiä tietoja.
Käyttöohjeessa tämä merkki varoittaa hengenvaarasta tai vaarasta terveydelle:
Lue varoitus huolellisesti ja noudata ohjeita. Perehdy myös tässä käyttöohjeessa oleviin 
turvallisuusohjeisiin ja noudata niitä.

1.2. TUOTTEEN ESITTELY
Kempact™ Pulse 2800 Automotive on erityisesti autopeltien korjauskäyttöön soveltuva kompakti 
pulssi MIG-invertteri. Koneen suunnittelussa on painotettu hyviä sinkityn pellin kaarijuotto-
ominaisuuksia.

1.3. KÄYTTÖTURvALLISUUS
Perehdy alla oleviin turvallisuusohjeisiin ja noudata niitä.

Valokaari ja hitsausroiskeet
Valokaari ja heijastuva valokaaren säteily vahingoittavat suojaamattomia silmiä. Suojaa silmäsi ja 
ympäristösi asianmukaisesti, ennen kuin aloitat hitsauksen. Valokaari ja hitsausroiskeet polttavat 
suojaamattoman ihon. Käytä hitsatessa suojakäsineitä ja -vaatetusta.

Palo- ja räjähdysvaara
Ota huomioon paloturvallisuusmääräykset. Poista tulenarka materiaali hitsauspaikan läheisyydestä. 
Varaa hitsauspaikalle riittävä sammutuskalusto. Ota huomioon erityistyökohteista aiheutuvat vaarat, 
kuten palo- ja räjähdysvaara säiliömäisten kappaleiden hitsauksessa. Huom! Kipinöiden aiheuttama 
palo voi syttyä jopa tuntien kuluttua!

Verkkojännite
Älä vie hitsauskonetta työkappaleen (esim. säiliön tai auton) sisään. Älä laske hitsauskonetta 
märälle alustalle. Vaihda vialliset kaapelit välittömästi, ne ovat hengenvaarallisia ja voivat aiheuttaa 
tulipalon. Huolehdi, ettei liitäntäkaapeli joudu puristuksiin eikä kosketuksiin terävien särmien tai 
kuuman työkappaleen kanssa.

Hitsausvirtapiiri
Eristä itsesi käyttämällä kuivia ja ehjiä suojavaatteita. Älä työskentele märällä alustalla. Älä käytä 
vioittuneita hitsauskaapeleita. Älä laske MIG-pistoolia tai hitsauskaapeleita virtalähteen tai muun 
sähkölaitteen päälle.

Hitsaushuurut
Huolehdi riittävästä tuuletuksesta. Erityisiä varotoimia on noudatettava hitsattaessa lyijyä, 
kadmiumia, sinkkiä, elohopeaa tai berylliumia sisältäviä metalleja.

Laitteen sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) on suunniteltu  teollisuusympä- 
ristökäyttöön. A-luokan laitetta ei ole tarkoitettu asuinympäristöön, jossa sähköteho 
syötetään yleisestä pienjännitteisestä sähköverkosta.
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2. KÄYTTÖÖNOTTO

2.1. pURKAMINEN pAKKAUKSESTA
Tuotteet on pakattu kestäviin, erityisesti niitä varten suunniteltuihin pakkauksiin. Varmista silti aina 
ennen käyttöä, että ne eivät ole vioittuneet kuljetuksessa. Tarkista myös, että olet saanut tilaamasi 
tuotteet ja tarvitsemasi käyttöohjeet. Tuotteiden pakkausmateriaali soveltuu kierrätykseen.

2.2. LAITTEEN SIJOITUS
Sijoita laite vaakasuoralle, kiinteälle ja puhtaalle alustalle. Suojaa voimakkaalta sateelta ja 
paahtavalta auringonpaisteelta. Varmista jäähdytysilman esteetön kulku.

2.3. SARJANUMERO
Laitteen sarjanumero on merkitty laitteessa olevaan arvokilpeen. Sarjanumeron avulla on mahdollista 
jäljittää tuotteen valmistuserä. Sarjanumero saattaa myös olla tarpeellinen varaosatilauksia tai 
huoltoa suunniteltaessa.

2.4. SÄHKÖvERKKOON LIITTÄMINEN
Laite on varustettu 5 metrin verkkokaapelilla ilman pistoketta. Pistokkeen saa asentaa vain kyseiseen 
työhön oikeutettu sähköliike tai asentaja. Sulake -ja kaapelikoko on ilmoitettu Tekniset tiedot  
-taulukossa käyttöohjeen lopussa.

2.5. pALUUvIRTAKAApELIT
Kiinnitä paluuvirtakaapelin maadoituspuristin huolellisesti, mieluiten suoraan hitsattavaan 
kappaleeseen. Puristimen kosketuspinta-ala tulisi aina saada mahdollisimman suureksi. Puhdista 
kiinnityskohta maalista ja ruosteesta. Käytä MIG-laitteistossasi vähintään 35 mm² kaapeleita. 
Ohuemmat poikkipinnat saattavat aiheuttaa liittimien ja eristeiden ylikuumenemisen. Varmista, 
että käytössäsi oleva hitsauspistooli on mitoitettu tarvitsemallesi maksimihitsausvirralle!
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2.6. HITSAUSpISTOOLIN ASENNUS
Häiriöttömän hitsauksen varmistamiseksi tarkista käyttämäsi pistoolin käyttöohjeesta, että pistoolin 
langanjohdin ja virtasuutin ovat valmistajan suosituksen mukaiset käyttämäsi hitsauslangan 
halkaisijalle ja tyypille. Liian ahdas langanjohdin saattaa aiheuttaa syöttölaitteelle normaalia 
suuremman rasituksen ja langansyöttöhäiriöitä. Kierrä pistoolin pikaliitin tiukalle ettei liitospinnassa 
synny jännitehäviötä. Löysä liitos kuumentaa pistoolia ja syöttölaitetta.

Älä koskaan käytä vioittunutta pistoolia!

2.7. LANKAKELAN ASENNUS JA LUKITUS

– Vapauta lankakelan navan lukituskynnet kääntämällä lukitsinnuppia neljänneskierros.
– Asenna kela paikoilleen. Huomioi kelan pyörimissuunta!
–  Lukitse kela lukitsinnupilla, navan lukituskynnet jäävät ulkoasentoon lukiten kelan.

2.8. LANGAN AUTOMAATTIpUJOTUS pISTOOLIIN
Automaattinen langanpujotus nopeuttaa lankakelan vaihtoa. Kelaa vaihdettaessa syöttöpyörien 
puristusta ei tarvitse vapauttaa, ja lisäainelanka ohjautuu automaattisesti oikeaan lankalinjaan.

– Tarkista, että syöttöpyörän ura vastaa käyttämäsi hitsauslangan halkaisijaa.
– Vapauta langan pää kelalta ja katkaise mutkallinen osuus pois. Varo, ettei lanka purkaudu 

kelan sivuille!
– Tarkista, että langan pää on suora 20 cm:n pituudelta ja kärki tylppä (viilaa tarvittaessa). 

Terävä kärki saattaa vahingoittaa hitsauspistoolin langanohjausputkea ja virtasuutinta.
– Työnnä lanka takaohjaimen läpi syöttöpyörille. Älä vapauta syöttöpyörien puristusta!
– Paina Wire Inch -painiketta tai paina hitsauspistoolin kytkintä ja työnnä vähän langasta, 

kunnes lanka menee syöttöpyörien läpi pistooliin. Tarkista, että lanka on molempien 
syöttöpyöräparien urissa!

– Paina edelleen Wire Inch -painiketta tai hitsauspistoolin kytkintä, kunnes lanka tulee 
virtasuuttimen läpi.

Automaattipujotus voi joskus epäonnistua ohuilla langoilla (Fe: 0,6...0,8 mm, Al: 0,8...1,0 mm). 
Tällöin voit joutua avaamaan syöttöpyörät ja pujottamaan langan käsin syöttöpyörien läpi.

Huom! Lanka tai lankakela ei saa laahata laitteen runkoon oikosulkuvaaran 
vuoksi!

2.9. pURISTUSpAINEEN SÄÄTÖ
Säädä langansyöttöpyörästön puristus säätöruuvilla sellaiseksi, että lanka työntyy tasaisesti 
langanohjausputkeen ja sallii syöttöpyörien luistamatta pienen jarrutuksen virtasuuttimesta 
tullessaan.

Liian suuri puristuspaine aiheuttaa lisäainelangan litistymistä ja siten langan 
pinnoitteen irtoamista sekä lisää syöttöpyörien kulumista ja kitkaa.

LUKITTU AUKI
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2.10. LANKAKELAN JARRUN KIREYDEN SÄÄTÖ
Jarruvoima säädetään lankakelanavan lukitsimen reiän läpi ruuvitaltalla säätöruuvia kiertäen. Säädä 
jarruvoima niin suureksi, ettei lanka pääse löystymään niin paljon, että se purkautuisi kelalta, kun 
syöttöpyörät pysähtyvät. Jarruvoiman tarve kasvaa langansyöttönopeuden kasvaessa. Koska jarru 
kuormittaa osaltaan moottoria, ei sitä ole syytä pitää tarpeettoman kireällä.

2.11. SUOJAKAASU
MIG-suojakaasuna käytetään hiilidioksidia, seoskaasuja ja argonia. Hitsausvirran suuruus 
määrää käytettävän suojakaasun virtausnopeuden. Teräksen hitsauksessa käytetään tyypillisesti 
virtausmääriä 8 - 15 l / min.

A Pulloventtiili
B Paineensäätöruuvi
C Liitosmutteri
D Letkukara
E Vaippamutteri
F Pullopainemittari
G Letkupainemittari

Nämä yleisohjeet soveltuvat useimpien säätimien asentamiseen:
1. Poista mahdolliset roskat pulloventtiilistä (A) ennen asennusta avaamalla venttiili hetkeksi.

Huom! Väistä purkautuvaa paineilmaa.
2. Kierrä paineensäätöruuvia (B), kunnes se pyörii vapaasti. 
3. Jos säätimessä on neulaventtiili, sulje se.
4. Liitä säädin pulloventtiiliin ja kiristä liitosmutteri (C) kiintoavaimella.
5. Asenna säätimen letkukara (D) vaippamuttereineen (E) kaasuletkun sisälle. Varmista liitos 

letkukiristimellä.
6. Liitä letku säätimeen ja koneeseen. Kiristä vaippamutteri.
7. Avaa pulloventtiili hitaasti. Painemittari (F) osoittaa pullopaineen. Huom! Älä koskaan käytä 

pulloa aivan tyhjäksi. Toimita pullo täytettäväksi, kun pullopaine on vähintään 2 bar.
8. Jos säätimessä on neulaventtiili, avaa se.
9. Kierrä säätöruuvia kiinni, kunnes letkupainemittari (G) osoittaa haluttua virtausmäärää tai 

painetta. Virtausmäärää säädettäessä koneen on oltava toiminnassa, ja samanaikaisesti on 
painettava "GAS PURGE" -kytkintä.

Sulje pulloventtiili aina lopetettuasi hitsauksen. Jos kone jää pitemmäksi aikaa 
seisomaan, on hyvä kiertää myös paineensäätöruuvi auki.

Kiinnitä kaasupullo aina tukevasti pystyasentoon sitä varten tehtyyn seinäteli- 
neeseen tai pullokärryyn.

E

B

D

C
A

F

G

A
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3. KÄYTTÖ

3.1. pÄÄKYTKIN JA MERKKIvALOT
I -asennossa laitteen ensiö- ja ohjauspiirit tulevat jännitteellisiksi ja paneelin ON -merkkivalo 
syttyy. Hitsauspiiriin tulee jännite kun pistoolin liipaisinta käytetään tai kun painetaan langansyötön 
kokeilukytkintä.
Käynnistä ja sammuta kone aina pääkytkimestä, älä käytä verkkopistoketta kytkimenä. 

3.2. NApAISUUDEN vALINTA
Umpilangat hitsataan yleensä + napa ja kaasuttomat täytelangat – napa polttimessa. Muilla 
täytelangoilla hitsattaessa tarkista suositeltu napaisuus pakkauksesta tai tuotteen myyjältä. Hyvin 
ohuillla teräslevyillä (0.5 - 0.7 mm ) saattaa - napaisuus toimia parhaiten myös umpilangalla.

3.2.1. Napaisuuden vaihto

Miinusnapa

Plusnapa

Vaihtotyön saa suorittaa vain Kempin valtuuttama huoltokorjaamo.

3.3. pANEELI
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3.3.1. Hitsausmenetelmän valinta
Normaali MIG/MAG hitsaus:
Hitsaus erillisillä langansyötön ja jännitteen säädöillä on valittavissa 1-MIG asennossa. 
Käyrä numero "00" mahdollistaa vapaan langansyöttönopeuden asetuksen välillä 1-18  
m/min. Jännite voidaan asettaa tietyissä esiohjelmoiduissa rajoissa riippuen langansyötöstä. 
Käyrällä "01" langansyöttönopeus ja jännite eivät riipu toisistaan.

Synerginen MIG/MAG -hitsaus (1-MIG)
Mig-hitsaus, jossa langansyöttönopeus määrää hitsauksen muiden parametrien arvot 
mahdollistaen hitsauksen tehotason säädön yhdellä säätimellä. Hitsausparametrien 
riippuvuus langansyöttönopeudesta määräytyy valitsemalla lisäainelankaan ja kaasuun 
liittyvä synergiakäyrä.

Synerginen PulssiMIGhitsaus: 
Hitsausmenetelmä, jossa hitsausvirtaa pulssittamalla saadaan aikaan hallittu, roiskeeton 
lisäaineen siirtyminen työkappaleeseen. Virtalähteen pulssiparametrit muuttuvat 
automaattisesti langansyöttönopeuden mukaan (synergia) mahdollistaen hitsauksen 
tehotason säädön yhdellä säätimellä. Pulssiparametrien riippuvuus langansyöttönopeudesta 
määräytyy valitsemalla käytettyyn lisäainelankaan ja kaasuun liittyvä synergiakäyrä. 

3.3.2. 1-MIG/Pulssimig synergiakäyrien valinta

Synergiakäyrän ohjelmanumero valitaan plus-miinus-näppäimillä ja näytetään kahdella merkillä 
"SYNERGIC PRG" -näytöllä. 
Keskimmäinen näyttö on varsinainen materiaaliryhmänäyttö (esim. AL, CUS, FE). Lankahalkaisija 
(mm) näytetään oikealla. Nämä tiedot viipyvät näytöllä vain hetken valinnan jälkeen. 
"PRG INFO" näppäimellä saadaan käyrästä lisätietoa:
Ensimmäinen painallus palauttaa materiaaliryhmän ja halkaisijan näytölle, toinen näyttää materiaalin 
tyyppinumeron ja kolmannesta eteenpäin kaasun koostumuksen komponentti kerrallaan.
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3.3.3. Perussäädöt, perusnäytöt, weld data

Hitsausvirran ja hitsattavan materiaalin vah- 
vuusnäyttö. Vaihdetaan näytön alla olevalla 
painikkeella. Prosenttinäyttö (esim. kaasun 
koostumus) ja sekuntinäyttö (ks. ajastin). 
Kaarenpituuden suhteellisen arvon näyttö sitä 
säädettäessä. Hitsausvirta on näytössä hitsauksen 
aikana. Asetustilassa näytetään virran oletusarvoa 
(ei 2-MIG:llä)

Yleissäädin, Process Manager™, jolla asetetaan 
kaikki hitsausarvot

Langansyöttönopeuden, hitsausjännitteen tai materiaaliryhmän näyttö. Vaihdetaan näytön alla 
olevalla painikkeella (langansyöttönopeus/kaaren pituus). Jännitettä voidaan säätää normaali- ja 
1-MIGllä (kaaren pituussäätö). Pulssilla jännite määräytyy langansyöttönopeuden perusteella ja 
kaaren pituussäätö vaikuttaa eräisiin muihin parametreihin. 
WELD DATA näppäimien yhtäaikainen painallus palauttaa näyttöihin ne langansyöttönopeuden, 
hitsausvirran ja hitsausjännitteen arvot, jotka olivat käytössä, kun hitsaus viimeksi lopetettiin.

3.3.4. Ajastin
Jaksohitsaus
Pistehitsaus
Pisteaika asetetaan heti valintapainikkeen painalluksen jälkeen, näytöllä SPt. Jakson 
taukoaika asetetaan jaksohitsausasennossa vastaavasti, näytöllä PSE. Ajat säädetään 
halutuiksi yleissäätimellä.

3.3.5. Hitsausdynamiikan säätö
MIG/MAG hitsausdynamiikan säätö. Säätöarvo dyn -9...0...9 näkyy näytössä. 
Hitsausdynamiikan säädöllä vaikutetaan hitsauksen stabiilisuuteen ja roiskeiden määrään. 
0-asento on suositeltava perusasetus. Arvot -9...-1, pehmeämpi valokaari roiskeiden 
määrän vähentämiseksi. Arvot 1...9, karheampi valokaari stabiilisuuden lisäämiseksi ja 
käytettäessä 100% CO² suojakaasua teräksen hitsauksessa.

3.3.6. Säätöjen valinta
Pistoolisäätö, langansyöttönopeuden tai hitsaustehon säätö suoritetaan MIG pistooliin 
asennetusta säätimestä RMT 10. Hitsausjännitteen tai valokaarenpituuden säätö 
suoritetaan paneelin potentiometristä. 
Lähisäätö, perussäädöt suoritetaan paneelin potentiometrillä.

3.3.7. MIG-lisätoiminnot
Kraatterintäyttö, 1-MIG ja PulssiMIG:
Kraatterintäytön tarkoituksena on vähentää lopetuskraatterin aiheuttamia hitsausvirheitä.  
Hitsaustehon alenemisnopeutta ja lopetustasoa voidaan tarvittaessa muuttaa SETUP-
toiminnolla.
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Kraatterin täyttöHot Start

Lankanopeus/
teho/hitsausvirta

Hot Start:
Hot Start toiminnon tarkoituksena on vähentää aloitusvirheitä hitsattaessa hyvin lämpöä johtavia 
materiaaleja kuten esim. alumiinia. Hot Start on käytössä 1-MIGillä ja PulssiMIGillä. Aika 
säädetään SETUP-toiminnon parametrillä. Hot Startin tasoa voidaan muuttaa tarvittaessa SETUP-
toiminnolla. 
”QUICK SETUP” -toiminnolla päästään säätämään helposti Hot Start taso ja Hot Start aika sekä 
kraaterintäyttötaso ja laskunopeus:

1. Paina ensin SETUP näppäin pohjaan ja sitten yhtäaikaa erikoistoiminnon valintanäppäin.
2. Aseta Hot Start taso.
3. Toista kohta 1 ja näyttöön tulee seuraava asetettava parametri.

Poistuminen painamalla mitä tahansa näppäintä (paitsi SETUP).

3.3.8. Kaasunsyötön kokeilu
Painamalla kaasunsyötön kokeilupainiketta saadaan suojakaasu virtaamaan virtalähteen 
tai langansyötön käynnistymättä. Tällöin kaasun virtaus voidaan mitata ulkopuolisella 
mittalaitteella.
Kaasun virtaus pysähtyy painamalla uudelleen samaa painiketta tai pistoolin liipaisinta. 
Jos painiketta ei paineta uudelleen, kaasun virtaus loppuu 20 sekunnin kuluttua. 
Näytöllä "GAS" ja aika. 

3.3.9. Langansyötön kokeilu
Langanajokytkin käynnistää langasyöttömoottorin avaamatta kaasuventtiiliä. Virtalähde 
käynnistyy muttei hitsausteholle. Lankanopeus on 5m/min mutta se voidaan myös säätää 
muuksi halutuksi.

3.3.10. SETUP
SETUP-toiminnoilla käyttäjä voi muuttaa hitsaukseen liittyviä sellaisia parametrejä, joille paneelissa 
ei ole omaa säätöä. Ko. parametrejä ovat esim. etu- sekä jälkikaasuaika ja Hot Start. Parametrit 
ovat MIG-menetelmäkohtaisia eli erikseen voi asettaa parametrit 1-MIGille ja PulssiMIGille. 
SETUP-asetukset ovat muistikanavakohtaisia.
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SETUP-toiminnot pulse-paneelissa

Nr Näyttö 1-
MIG

pulssi-
MIG

Tehdas-
arvo

Yksikkö Selitys

Jälkikaasuaika 1 poG X X käyrältä s jälkikaasuaika.0.0…9.9.s
Etukaasuaika 2 prG X X käyrältä s etukaasuaika,.toimii.2t:lla.

0.0…9.9.s
Kuuma-aloitusteho 11 hot X X 30 % kuuma-aloituksen.suhde.

hitsaustehoon.-50..+75%
2T kuuma-aloitusaika 12 h2t X X 2 s 2t.kuuma-aloituksen.

ajansäätö.0.1-9.9.s
Kraatterintäytön 
lopetustaso 

14 CFl X X 30 % langansyötön.lopetustaso.
kraatterintäytöllä.10…90.%

Kraatterintäyttöaika 15 CFS X X 1 s/10m langansyötön.hidastumis-.
nopeus.1…20.s/10m

Ryömintäaloitus 17 CSl X X käyrältä langansyötön.aloitusarvo.
10…90

Ryömintäaloituksen 
nousunopeus

18 CSS X X 0 s/10m langansyötön.nousunopeus.
0.1…5.s/10m

Kaksoispulssin 
taajuus

21 dFr - - - - -

Kaksoispulssin  
amplitudi

22 da - - - - -

Sytytyspulssi 31 Stp X X 0 Sytytyspulssin.säätö..
-9…0..+9

pulssivirta 33 puC X 0 % pulssin.huippuvirran.säätö.
-10...+15.%

Kaaripituusalue 41 alr X X 0 % kaarenpituuden.hienosäätö-.
alueen.supistus/laajennus.
-50…+75%

Kaaripituus- 
kalibrointi

42 Cal X 1 v/100a kaarenpituuden.hienosäädön.
keskipisteen.asetus..
0.0…10.0.v/100a

Langansyötön  
maksimi

51 FS X 18 m/min langansyötön.maksimin..
valinta.18.tai.25.m/min

polttimen lämpö- 
suoja

53 Gun X on vesijäähd..pistoolin.
lämpösuoja.päällä/pois.

polttimen kauko- 
säädin

54 Gre X on pistoolin.kaukosäätimen.
automaattitunnistuksen.poisto.
päällä/ei

Näytön palautusaika 81 dly X X 5 s 1...20.s.

pRG INFO -kentän 
valinta

82 diS X X 1 1,2,3

Tehdasasetusten 
palautus

99 FaC X oFF tehdasasetusten.palautus.
oFF=mitään.ei.palauteta..
pan=paneeli.ja.setup..
palautetaan.
all=myös.muistipaikat..
palautetaan
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Parametrien muuttaminen
SETUP-tilaan pääsee painamalla SETUP-valintakytkintä normaalia pidempään. Näytölle ilmestyy 
asetettavan parametrin järjestysnumero (vilkkuu), parametrin lyhenne ja arvo. Parametrinumero 
valitaan "SYNERGIC PRG" + ja -näppäimillä tai "SETUP"-painikkeella (hyppy seuraavalle 
kymmenluvulle). Arvoa muutetaan yleissäätimellä. Joissakin parametreissa arvo haetaan 
synergiakäyrältä. Oikealla näyttöruudussa vilkkuu "Syn" ja käyrän arvo vuorotellen. Arvo voidaan 
asettaa halutuksi säätämällä vastapäivään.
Poistuminen SETUP-tilasta samoin pitkällä painalluksella. 

3.3.11. Vikakoodit
Vikakoodeja ovat mm:
Err 3: Verkon ylijännite. Tällöin myös ylijännitteen merkkivalo palaa.
Err 4: Virtalähteen lämpösuojan toimiminen on pysäyttänyt hitsauksen.Tällöin myös lämpösuojan 

merkkivalo palaa.
Err 5: Jäähdytyslaite on keskeyttänyt hitsauksen. 
Err 6: Kohonnut napajännite. Toimita laite huoltoon. 
Err 153: Nestejäähdytteinen PMT- tai WS-pistooli on lämmennyt liikaa.Tai poltin-PTC tai RMT10 

asennettu mutta polttimen sisäinen jumpperi FU -asennossa, ks. polttimen käyttöohje.
Err 154: Langansyöttömoottorin virtaraja ylittynyt
Vikakoodi kuittaantuu kun syy poistuu, paitsi Err 6 joka vaatii koneen sammuttamisen.

4. HUOLTO
4.1. pÄIvITTÄINEN HUOLTO

Varo verkkojännitettä sähkökaapeleita käsitellessäsi!

Puhdista polttimen langankulkutie ja tarkasta virtasuutin säännöllisesti.
Tarkasta verkko- ja hitsauskaapelien kunto aina ennen käyttöä ja vaihda vialliset.

Huom! Verkkoliitäntäkaapelin saa vaihtaa vain siihen oikeutettu sähköasentaja!

4.2. MÄÄRÄAIKAISHUOLLOT
KEMPPI –konehuollot suorittavat määräaikaishuoltoja sopimuksen mukaan. Huollossa puhdistetaan, 
tarkastetaan ja tarvittaessa korjataan kaikki osat ja testataan toiminta.

4.3. TUOTTEEN HÄvITTÄMINEN

Älä hävitä sähkö- ja elektroniikkalaitetta kotitalousjätteen mukana!
Sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan EU-direktiivin 2002/96/EY ja siihen liittyvien 
kansallisten lakien mukaisesti käytöstä poistettu sähkö- ja elektroniikkalaite on kerättävä 
erikseen ja palautettava hyväksyttyyn jätteen käsittelypaikkaan. Laitteen omistaja 
on velvoitettu toimittamaan käytöstä poistettu laite viranomaisen tai edustajamme 
osoittamaan alueelliseen keräyspisteeseen.
Noudattamalla tätä EU-direktiiviä edistät ympäristöön ja ihmisten terveyteen liittyvien 
asioiden hoitoa!
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5. TILAUSNUMEROT
Tuote  Tilausnumero
Kempact™ Pulse 2800 Automotive  621828001
GH 30 Pistoolinkannatin  6256030
PMT 25 3 m 6252513
PMT 25 4,5 m 6252514
PMT 27 3 m 6252713
PMT 27 4,5 m 6252714
PMT 32 3 m 6253213
PMT 32 4,5 m 6253214
PMT 35 3 m 6253513
PMT 35 4,5 m 6253514
WS 35 6m Al 1,2 6253516A12
WS 35 6m Ss 1,0 6253516S10
MMT 25 3 m 6252513MMT
MMT 25 4,5 m 6252514MMT
MMT 27 3 m 6252713MMT
MMT 27 4,5 m 6252714MMT
Poltinkaukosäädin RMT 10 6185475
Maadoituskaapeli 35mm² 5 m 6184311
Kuljetuskärry ST 7  6185290
Kuljetusalusta P250  6185268
Ripustin  4298180
Kaasuletku 6 m W000566
Lankakelan napa  4289880
5 kg kelan sovitekappale  4251270
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Kempact™ pulse 2800 Automotive
Liitäntäjännite 3~400v.+/-15%,.50/60hz
Liitäntäteho

40%.ed 12.kva.250a
60%.ed 10.kva.207a
100%.ed 7,5.kva.160a

Liitäntäkaapeli/sulake 4x1,5.mm².-.5.m/16a.hidas
Kuormitettavuus

40%.ed 250a./26,5v
60%.ed 207a./24v
100%.ed 160a./22v

Hitsausjännitteen 
säätöalue

8.-.30v

Langansyötön 
säätöalue

1.-.18.m/min

Tyhjäkäyntijännite 56.v
Tehokerroin 0,69.(250a./.26v)
Hyötysuhde 0,84.(250a./.26v)
Lisäainelangat

Fe,.Ss 0,6.....1,0.mm
täytelanka 0,9.....1,2.mm
al 0,9.....1,2.mm
CuSi 0.8.....1.0.mm

Suojakaasut Co²,.ar,.ar.&.Co².seoskaasu
Lankakelan 
halkaisija, mm

300.mm.(15.kg)

Syöttöpyörä Ø 32.mm
Lämpöluokka h.(180.°C)./.B.(130.°C)
Ulkomitat

pituus 580.mm
leveys 280.mm
korkeus 440.mm

paino 22.kg
pistoolinliitin euro
Toimintaperiaate 4-pyöräsyöttö
Toimintalämpötila -.20.°C....+.40.°C
varastointilämpötila -.40.°C....+.60.°C
Suojausluokka ip23C

6. TEKNISET TIEDOT

Laitteet täyttävät CE-merkkivaatimukset.
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7. TAKUUEHDOT
Kemppi Oy myöntää valmistamilleen ja myymilleen koneille ja laitteille takuun valmistus- ja 
raaka-ainevirheiden osalta. Takuukorjauksen saa suorittaa vain valtuutettu Kemppi-huoltokorjaamo. 
Pakkauksen, rahdin ja vakuutuksen maksaa tilaaja.
Takuu astuu voimaan ostopäivänä. Takuuehtoihin sisältymättömät suulliset lupaukset eivät sido 
takuunantajaa.

Takuun rajoitukset
Takuun perusteella ei korvata vikoja, jotka johtuvat luonnollisesta kulumisesta, käyttöohjeiden 
vastaisesta käytöstä, ylikuormituksesta, huolimattomuudesta, huolto-ohjeiden laiminlyönnistä, 
väärästä verkkojännitteestä tai kaasunpaineesta, sähköverkon häiriöistä tai vioista, kuljetus- tai 
varastointivaurioista, tulipalosta tai luonnonilmiöiden aiheuttamista vahingoista. Takuu ei korvaa 
takuukorjaukseen liittyviä välillisiä tai välittömiä matkakustannuksia (päivärahat, yöpymiskulut, 
rahdit yms.)
Takuun piiriin eivät kuulu hitsauspolttimet ja niiden kulutusosat, eikä langansyöttölaitteissa syöt- 
töpyörät ja langanohjaimet.
Takuun perusteella ei korvata viallisen tuotteen aiheuttamia välittömiä tai välillisiä vahinkoja.
Takuu raukeaa, jos laitteeseen tehdään muutoksia, jotka eivät ole valmistajan hyväksymiä tai 
korjauksissa käytetään muita kuin alkuperäisvaraosia.
Takuu raukeaa, jos korjauksia tekee joku muu kuin Kempin valtuuttama huoltokorjaamo.

Takuukorjaukseen ryhtyminen
Takuuvioista on ilmoitettava takuuajan kuluessa viipymättä Kempille tai Kempin valtuuttamalle 
huoltokorjaamolle. 
Ennen takuukorjaukseen ryhtymistä on asiakkaan esitettävä takuutodistus tai muuten kirjallisesti 
osoitettava takuun voimassaolo. Siitä tulee ilmetä ostopäivä ja korjattavan laitteen valmistusnumero. 
Takuun perusteella vaihdetut osat jäävät Kempin omaisuudeksi ja ne on palautettava Kempille 
niin pyydettäessä.
Takuukorjauksen jälkeen korjatun tai vaihdetun koneen tai laitteen takuu jatkuu alkuperäisen 
takuuajan loppuun.
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