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1.1. 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 Kemppi-tuotteista 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
Kempoweld WIRE 200 langansyöttölaitetta käytetään Kempoweld-tuotesarjan laitteissa, jotka on suunniteltu 
vaativaan ammattikäyttöön. Langansyöttölaitetta voidaan käyttää ilmajäähdytteisten MIG-pistoolien kanssa. 
Moottoripistooleja varten  asennetaan synkronointiyksikkö KMW Sync. Kempoweld virtalähde ja langansyöttölaite 
voidaan myös varustaa ilmajäähdytteisellä pitkän etäisyyden välikaapelilla.

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 teollisuusympäristö käyttöön. A-
luokan laitetta ei ole tarkoitettu asuinympäristöön jossa sähköteho syötetään yleisestä pienjännitteisestä 
sähköverkosta.
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2. LANGANSYÖTTÖMEKANISMIN OSAT
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3. KEMPOWELD PANEELIT

3.1. KÄYTTÖSÄÄTIMET JA LIITTIMET

Hitsausvirtaliitin langansyöttölaitteelle (+ napa)

Pääkytkin (merkkivalo)

Ylilämpenemisen merkkivalo (virtalähde)

Jännitevalintakytkimet

Paluuvirtaliitin

Paluuvirtaliitin

Takalevy Kempoweld

Apumuuntajan sulake (8 A hidas)

Hitsausvirtaliitin langansyöttölaitteelle

Verkkokaapelin läpivienti
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3.2. LANGANSYÖTTÖLAITTEEN PANEELIT

3.3. LANGANSYÖTTÖLAITTEEN OSAT

Etupaneeli
Langansyötön säätö

KMW Timer
Liipaisintoimintavalinta (jatkuva/pito)

Hitsaustapavalinta (jatkuva-/piste-/jaksohitsaus)

Hitsaustavan ajastuksen säätö (piste- tai jakson aika)

Hitsauspistoolin ohjausliitin (EURO)

Takapaneeli

Hitsausvirran liitäntä
(Kempoweld tai välikaapeli)

Ohjauskaapelin liitin
(Kempoweld tai välikaapeli)

Suojakaasun liitin

Lankakelan lukitsin

Kotelon oven lukko

Langansyöttömekanismi

Jälkivirta-aika (lisäaineen ja langansyötön mukaan)

Langanajokytkin (langan syöttö pistooliin)
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4. KEMPOWELD-LAITTEISTON KOKOAMINEN
Kempoweld-virtalähde: Lue käyttämäsi virtalähteen käyttöohjeesta kohta Käyttöönotto.
Langansyöttölaite:

1. Asenna langansyöttölaite virtalähteen kannen tappiin. Tarvittaessa laitteen voi lukita virtalähteen kannen 
tukikappaleeseen.

2. Asenna ohjauskaapeli ja hitsausvirtakaapeli takaseinien liittimiin ja paluuvirtakaapeli Kempoweldin 
etupaneelin liittimeen.

3. Hitsausvirran polariteetti: Merkintöjen mukaisella kytkennällä pistoolissa on positiivinen jännite. Polariteetin 
vaihtamiseksi on hitsaus- ja paluuvirtakaapelien virtalähteeseen kytketyt päät vaihdettava keskenään.

4. Liitä välikaapeli virtalähteeseen.
5. Langansyöttölaite on ripustettava puomiin siten, että sen runko on galvaanisesti eristetty sekä ripustimesta 

että puomista.
6. MIG-pistooli asennetaan langansyöttölaitteen EURO-liittimeen. Käytä pistoolin valmistajan käyttöohjeen 

mukaista langanjohdinta ja virtasuutinta. Liian ahdas tai lankatyypille sopimaton varustus aiheuttaa häiriöitä 
ja ylikulumista.

Laakeriholkki

DIX-liitin

Amphenol-liittimet

DIX-liitin

7. Suojakaasuletku asennetaan takaseinään. Asennus kaasupulloon ja suojakaasun virtauksen säätö, katso kohta 
Suojakaasu.

5. KÄYTTÖÖNOTTO
5.1. LANKAHALKAISIJAN MUKAINEN VARUSTUS

Syöttöpyörät

väri lisäainelanka  ø  mm (inch)
valkoinen 0.6 ja 0.8 (0.030)
punainen 0.9/1.0 ja 1.2 (0.035, 0.045 ja 0.052)

Ohjausputket

väri lisäainelanka  ø  mm (inch)
valkoinen 0.6 ja 0.8 (0.030)
oranssi 0.9-1.6 (0.035, 00.45 ja 0.052)

Langansyöttöpyörissä on kaksi uraa eri lisäainelankahalkaisijoita varten. Oikean lankauran valinta tehdään siirtämällä 
uran valintalevyä syöttöpyörän puolelta toiselle.
Syöttöpyörät ja ohjausputket on värikoodattu tunnistamisen helpottamiseksi (katso taulukot sivulla 4).
Kempoweld WIRE 200 on toimitettaessa varustettu punaisilla sileäuraisilla yleissyöttöpyörillä ja oransseilla 
ohjausputkilla  0.9-1.2 mm (0.035”, 0.045” ja 0.052”) lisäainelankojen hitsausta varten.

5.2. MIG-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.

Langansyöttöpyöriä on saatavana sileäuraisina, pyällys- 
uraisina ja trapetsi-uraisina eri käyttötarkoituksiin.
Sileäuraiset syöttöpyörät:

1. Yleissyöttöpyörät kaikkien lankojen hitsaukseen.
2. Erikoispyörät raskaaseen käyttöön.

Pyälletyt syöttöpyörät:
Täytelankojen ja teräslankojen erikoissyöttöpyörä

Trapetsi-uraiset syöttöpyörät:
Alumiinilankojen erikoissyöttöpyörä.
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5.3. LANKAKELAN ASENNUS JA LUKITUS
– Vapauta lankakelan navan lukituskynnet kääntämällä 

lukitsinnuppia neljänneskierros.
– Asenna kela paikoilleen. Huomioi kelan pyörimissuunta!
– Lukitse kela lukitsinnupilla, navan lukituskynnet jäävät ulko- 

asentoon lukiten kelan.
Tarkista ettei lisäainekelassa ole ulkonevia esim. langansyöttölaitteen runkoon tai oveen hankaavia 
osia. Laahaavat osat saattavat tehdä langansyöttölaitteen rungon jännitteelliseksi.

5.4. 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. Syötöpyörän ura valitaan uranvalintalevyä 
siirtämällä. Vetorattaan valintalevy on siirrettävä siirrettävä 
samalla vastaavasti (ks. sivun 4 taulukko).

– 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.

– Vedä lankaan vähän löysää lankakelalta. Työnnä lanka takaohjaimen läpi syöttöpyörille. Älä vapauta 
syöttöpyörien puristusta!

– Paina langanajokytkintä ja työnnä vähän langasta, kunnes lanka menee syöttöpyörien läpi pistooliin. Tarkista, 
että lanka on molempien syöttöpyöräparien urissa!

– Paina edelleen langanajokytkintä kunnes lanka tulee virtasuuttimen läpi.
Automaattipujotus voi joskus epäonnistua ohuilla langoilla (Fe, Fc, Ss: 0,6...0,8 mm, Al: 0,8...1,0 mm). Tällöin 
voit joutua avaamaan syöttöpyörät ja pujottamaan langan käsin syöttöpyörien läpi.

5.5. 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.

5.6. 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.
Vakiolisälaite: lisäkappale 200 mm kelaa varten

Varmista, että käytössäsi oleva hitsauspistooli on mitoitettu tarvitsemallesi maksimihitsausvirralle! 
Älä koskaan käytä vioittunutta pistoolia!

5.7. PALUUVIRTAKAAPELI
Kiinnitä paluuvirtakaapelin maadoituspuristin huolellisesti, mieluiten suoraan hitsattavaan kappaleeseen. Puristimen 
kosketuspinta-ala tulisi aina saada mahdollisimman suureksi.
Puhdista kiinnityskohta maalista ja ruosteesta!
Käytä MIG-laitteistossasi kuparikaapeleita. Ohuemmat poikkipinnat saattavat aiheuttaa liittimien ja eristeiden 
ylikuumenemisen!

LUKITTU AUKI

uranvalintalevy

säätöruuvi
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A

B

C

D
E

F

G

5.8. SUOJAKAASU
Käsittele kaasupulloa varovasti. Pullon tai pulloventtiilin vioiuttuminen saattaa aiheuttaa 
turvallisuusriskin!

Ruostumattoman teräksen hitsauksessa käytetään yleensä seoskaasuja. Tarkista, että kaasunvirtaussäädin on 
kaasutyypille sopiva. Kaasun virtausnopeus säädetään työssä käytettävän hitsausvirran voimakkuuden mukaan. 
Sopiva virtaus on yleensä 8 – 10 l/min. Jos virtaus on riittämätön tai liian suuri, hitsaussaumasta tulee huokoinen. 
Kemppi-jälleenmyyjäsi neuvoo kaasun ja varusteiden valinnassa.

5.8.1. Kaasupullon asennus
Kiinnitä kaasupullo aina tukevasti pystyasentoon sitä varten tehtyyn seinätelineeseen tai pullokärryyn. 
Sulje pulloventtiili aina lopetettuasi hitsauksen.

Kaasunvirtasäätimen osat
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 letku- 

kiristimellä.
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 pistoolin 
kytkintä.

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

6. OHJAUSPANEELIT JA SÄÄDÖT
6.1. LANGANSYÖTTÖNOPEUS POTENTIOMETRI
Langansyöttönopeus säädetään portaattomasti etupaneelin potentiometrillä, katso Paneelit. Potentiometri on 
varustettu muistiasteikolla 18 m/min maks. nopeutta varten.

6.2. JÄLKIVIRTA-AIKA
Erilaiset lisäaineet ja suojakaasut käyttäytyvät eri tavoin hitsauksen lopetuksessa, jolloin hitsausvirran katkaisu on 
tehtävä langansyötön pysäyttämiseen nähden sopivalla ja tapaukseen soveltuvalla viiveellä.
Sopimattomalla jälkivirta-ajalla lopetettaessa lanka palaa kiinni virtasuuttimeen, langan pää palloutuu liikaa tai 
jää kiinni lopetuskohtaan.
Viiveeseen vaikuttavat tekijät: Langansyötön nopeus vaikuttaa merkittävästi jälkivirta-ajan valintaan. Valitse 
pienemmällä langansyöttönopeudella aina lyhyt jälkivirta-aika.
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1 3 4 2 5

Piste-, jakso- ja jatkuva hitsaus (toimii vain 2T-asennossa)
Pistehitsaus  

1. Aseta potentiometrillä pisteaika
2. Pistoolin kytkin kiinni: hitsaus alkaa
3. Hitsaus loppuu automaattisesti asetetun ajan kuluttua

Jaksohitsaus  
1. Aseta potentiometrillä hitsausjakson aika. Taukoaika on vakio n. 0,3 s. Taukoaika säätyy samalla 

automaattisesti.
2. Pistoolin kytkin kiinni: hitsaus alkaa ja jatkuu niin kauan kuin kytkin on painettuna kiinni.

7. LAITTEEN HUOLTO
Kempoweld-huollossa tulee huomioida käyttöaste ja ympäristöolosuhteet. Asianmukainen käyttö ja ennakoiva huolto 
takaavat laitteelle mahdollisimman häiriöttömän käytön ilman ennalta arvaamattomia käyttökeskeytyksiä.
Vähintään puolivuosittain tulisi suorittaa seuraavat huoltotoimenpiteet:

Tarkasta:
– Syöttöpyörien urat: Jos urat ovat liian kuluneet, langansyöttö häiriytyy. Vaihda syöttöpyörät uusiin 

tarvittaessa.
– Syöttölaitteen langanohjausputket: Vaihda kuluneet langanohjausputket tarvittaessa uusiin.
– Lankalinja: Monitoimiliittimen langanohjausputken tulee asettua mahdollisimman lähelle syöttöpyörästöä 

kuitenkaan koskematta siihen. Lankalinjan ohjausputken reiästä syöttöpyörien uriin tulee olla suora.
– Lankakelanavan jarrun kireys.
– Sähköiset liitokset: hapettuneet on puhdistettava, löystyneet kiristettävä

Puhdista laitteisto pölystä ja liasta. Toimintahäiriöiden sattuessa ota yhteys valtuutettuun KEMPPI-
konehuoltoon.

Käyttäessäsi paineilmapuhdistusta suojaa silmäsi asianmukaisella silmäsuojaimella.

Ohjetarra kertoo lähtökohdat asetukselle eri aineilla. Hienosäätö on tehtävä 
tapauskohtaisesti.

1. Alumiini sulaa paljon nopeammin kuin teräspohjainen aine, joten 
jälkivirta-aika on selvästi lyhyempi.

2. Teräs ja varsinkin täytelangat vaativat jonkinverran pidemmän ajan 
kuin ruostumattomat aineet.

3. Paksummat lisäainelangat vaativat pidemmän ajan, samoin 
syöttönopeuden kasvattaminen. 

4. Säätöpotentiometrin muistiasteikko
5. Langanajokytkin

 Hitsaus kaksitoimisella pistoolin liipaisimen 
käytöllä.
1. Kytkin kiinni: hitsaus alkaa
2. Kytkin auki: hitsaus loppuu

 Hitsaus nelitoimisella pistoolin liipaisimen 
käytöllä.
1. Kytkin kiinni: suojakaasu virtaa
2. Kytkin auki: hitsaus alkaa
3. Kytkin kiinni: hitsaus loppuu
4. Kytkin auki: kaasuvirtaus loppuu jälkikaasuajan 
kuluttua

Langanajokytkin
Langanajokytkin käynnistää langansyöttömoottorin ja -koneiston käynnistämättä virtalähdettä.
Lisäainelanka voidaan ajaa syöttäjään, polttimeen ja välikaapeliin myös painamalla hitsauspistoolin kytkintä. 
Tällöin virtalähde käynnistyy ja lanka tulee jännitteelliseksi. Vaaratilanteiden välttämiseksi tarkista aina pistoolin 
kohdistus ennen kuin painat kytkimestä!

6.3. KMW TIMER TOIMINNOT
2T / 4T -toiminto
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7.1. MÄÄRÄAIKAISHUOLLOT
Kemppi-konehuollot suorittavat määräaikaishuoltoja sopimuksen mukaan.
Määräaikaishuoltoon kuuluu mm. seuraavia toimenpiteitä:

– Laitteiden puhdistus
– Hitsaimien tarkistus ja huolto
– Liittimien, kytkimien ja potentiometrien tarkistus
– Sähköisten liitosten tarkistus
– Mittareiden tarkistus
– Verkkokaapelin ja pistotulpan tarkistus
– Vaurioituneet tai huonokuntoiset osat vaihdetaan uusiin
– Huoltotestaus. Laitteiston toiminnat ja suoritusarvot tarkistetaan 

ja säädetään tarvittaessa testilaitteita käyttäen.

8. TILAUSNUMEROT
Langansyöttölaite
Kempoweld WIRE 200  62172001

Lisälaite
P500 kuljetuskärry (syöttölaite) 6185265
Lankakelan napa  4289880

Virtalähde
Kempoweld 2501 240 V 6211255

MIG-pistooli
KMG 25  3 m 6252123

Välikaapeli
KW 35-5-GH  5 m 6260355

Paluuvirtakaapeli
35 mm2 5 m (osa 7) 6184311

9. TEKNISET ARVOT
Laite täyttää CE-merkkivaatimukset.

WIRE 200
Käyttöjännite (suojajännite) 30 VAC
Liitäntäteho 150 VA
Kuormitettavuus 40 % ED 400 A
(nimellisarvot) 60 % ED - - -

100 % ED 260 A
Toimintaperiaate 2-pyöräsyöttö
Syöttöpyörän halkaisija 32 mm
Langansyöttönopeus 0...18 m / min
Lisäainelangat ø Fe, Ss 0,6...1,2 mm

ø Täytelanka 0,8...1,6 mm
ø Al 1,0...1,6 mm

Lankakela max. paino 20 kg
max. koko ø 300 mm

Pistooliliitin Euro
Toimintalämpötila-alue -20...+40 °C
Varastointilämpötila-alue -40...+60 °C
Kotelointiluokka IP 23C
Äärimitat pituus 570 mm

leveys 210 mm
korkeus 440 mm

Paino 12 kg

kaksi kertaa 
vuodessa
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10. 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!

11. 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 syöttöpyörät 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 huolto- 
korjaamolle. 
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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