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1. INLEDNING 
MinarcMig™ Adaptive 150 är en användarvänlig MIG-maskin för hobby- och 
yrkessvetsning. Läs igenom bruksanvisningen noga innan maskinen tas i bruk 
eller det första underhållet utförs. 

1.1. MASKINENS EGENSKAPER 
Maskinen är liten, effektiv och mycket lätt. Axelremmen gör den lätt att bära. 
Maskinen har ett stort användningsområde och kan användas med långa 
skarvkablar. MinarcMig™ kan även användas med elverk. 
Reglering av svetsspänning och trådmatningshastighet utförs med ett reglage 
enligt godstjocklek. Det är alltså enkelt att välja rätt inställning. Ljusbågslängden 
d.v.s. svetseffekten kan fi njusteras med ett annat reglage. När korrekt värde 
är inställt behöver det normalt inte ändras även om man svetsar i olika 
godstjocklekar. 
Svetsegenskaperna är optimerade vid svetsning med 0,8 mm Fe-tråd. Även 
0,6 mm, 0,9 mm eller 1,0 mm homogentråd och rör-elektrod fungerar bra. 
Observera dock att maskinen i första hand är konstruerad för svetsning med 
Fe-tråd. 

1.2. ALLMÄNT OM SVETSNING 
Svetsresultatet påverkas förutom av svetsmaskinen även av svets-objektet och 
svetsmiljön. Följ därför rekommendationerna i denna bruksanvisning. 
Vid svetsning leds strömmen från svetspistolens kontaktmunstycke till 
tillsatsmaterialet och vidare till arbetsstycket. Återledaren som är ansluten 
till arbetsstycket leder strömmen tillbaka till svetsmaskinen så att en sluten 
strömkrets bildas. Strömmen kan fl öda obehindrat endast när återledarklämman 
är ordentligt fäst i arbetsstycket och kontaktytan ordentligt rengjord från färg 
och rost. 
Skyddsgas måste användas vid svetsning för att inte luft ska kunna blandas 
med smältan. Lämplig skyddsgas är koldioxid eller en blandning av koldioxid 
och argon. Vid svetsning med vissa rör-elektroder bildas en skyddande gas av 
fl ussen på elektroden när den smälter och ingen skyddsgas behövs. 
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2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 
Tack vare plasthöljet som inte är elektriskt ledande är maskinen säker att använda. 
Maskinen har ett överhettningsskydd som avbryter svetsningen om maskinen 
överbelastas. Maskinen är även skyddad mot över- och underspänning. 
Vissa riskfaktorer förekommer ändå vid svetsning. Läs därför noga igenom 
säkerhetsföreskrifterna nedan och följ dem. 

2.1. ANVÄNDNING AV SKYDDSUTRUSTNING 
Ljusbågen och dess refl ekterande strålning skadar oskyddade ögon. Skydda 
ögonen och ansiktet med en för ändamålet lämplig svets-hjälm. Ljusbågen och 
svetssprut bränner oskyddad hud. Använd därför alltid skyddshandskar och 
skyddsklädsel vid svetsning. 

2.2. SÄKER ANVÄNDNING AV SVETSMASKINEN 
Vissa delar av utrustningen såsom tillsatsmaterialet och svets-pistolens främre 
del blir brännheta under drift. Tillsatsmaterialet är vasst och rör sig snabbt. Var 
därför försiktig när du för tillsats-materialet genom trådledaren. 
Maskinen ska stå på ett plant underlag när man svetsar och den får inte användas 
hängande i axelremmen. Axelremmen är endast avsedd att användas när man 
bär maskinen. 
Undvik att placera maskinen i närheten av eller på heta arbetsstycken eftersom 
plasthöljet kan smälta. 
Skyddsgasfl askan får inte fl yttas när fl ödesregulatorn är på plats. Montera 
gasfl askan stadigt i vertikal position på en separat vägg-ställning eller en 
fl askvagn. Stäng gasfl askan efter användning. 

2.3. BRANDSÄKERHET 
Svetsning klassas alltid som heta arbeten. Iakttag därför gällande 
brandskyddsföreskrifter. Skydda omgivningen mot svetssprut. Avlägsna 
lättantändligt material, såsom brandfarliga vätskor, som fi nns i närheten av 
svetsplatsen och se till att lämplig släckningsutrustning fi nns vid svetsplatsen. 
Beakta de faror som kan förorsakas av speciella objekt, såsom brand- och 
explosionsrisken när objekt av behållartyp svetsas. 
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OBS! En brand kan förorsakas av gnistor fl era timmar efter avslutad 
svetsning! 
SE UPP!  Det är absolut förbjudet att svetsa på platser där det fi nns risk för 
brand eller explosion! 

2.4. NÄTSPÄNNING 
• Undvik att ta med svetsmaskinen in i ett svetsobjekt, till exempel i en 

behållare eller en bil. 
• Ställ inte svetsmaskinen på fuktigt underlag. 
• Byt skadade kablar omedelbart. De är livsfarliga och kan förorsaka brand. 
• Se till att kablarna inte kommer i kläm och inte heller i kontakt med vassa 

kanter eller heta arbetsstycken. 

2.5. SVETSSTRÖMKRETSEN 
• Isolera dig själv från svetsströmkretsen genom att använda torra och hela 

skyddskläder. 
• Undvik att arbeta på fuktigt underlag. 
• Det är inte tillåtet att använda en skadad svetskabel. 
• Lägg inte svetspistolen eller återledarklämman på svetsmaskinen eller 

någon annan elektrisk apparat. 

2.6. SVETSRÖK 
Se till att ha god ventilation. Vidtag särskilda säkerhetsåtgärder vid svetsning av 
metaller som innehåller bly, kadmium, zink, kvicksilver eller beryllium. 
Tillgången på ren andningsluft kan säkras genom användning av frisklufts-
hjälm. 
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3. MASKINENS ANVÄNDNING 
Maskinen levereras färdig för användning med 0,8 mm Fe-tråd. 
Vid svetsning med andra tillsatsmaterial än de rekommenderade, kontrollera att 
matarhjulspår, svetspistolens kontaktmunstycke och polariteten passar för den 
tråddiameter och trådtyp som används. 

3.1. INNAN MASKINEN TAS I DRIFT 
Maskinerna är förpackade i specialgjorda slitstarka emballage. Kontrollera att 
produkterna inte är transportskadade innan de tas i bruk. Kontrollera också 
att du har fått de produkter du beställt och de bruksanvisningar som behövs. 
Produkternas förpackningsmaterial är återvinningsbara. 

Transport 
Vi rekommenderar att produkterna transporteras i stående position. 
OBS!  Flytta svetsmaskinen genom att använda handtaget. Det är inte 
tillåtet att dra maskinen i slangpaketet eller övriga kablar.  

Driftmiljö 
Maskinen är lämplig för både inom- och utomhusbruk, men bör skyddas från 
kraftigt regn och stark sol. Förvara maskinen på en torr och ren plats samt skydda 
den mot sand och damm under drift och vid förvaring. Vi rekommenderar 
drifttemperatur inom området -20°C – +40°C. 
Placera maskinen så att den inte kommer i kontakt med heta ytor eller utsätts 
för gnistor och svetssprut. 
Se till att luften kan cirkulera fritt runt maskinen. 
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3.2. ÖVERSIKTSBILD AV MASKINEN 

Bild 3.1. Översiktsbild 
1. Svetspistol 
2. Återledarkabel 
3. Huvudströmbrytare 
4. Nätkabel 
5. Anslutning för gasslangen 

3.3. ANSLUTNING AV KABLARNA 
Anslutning till elnätet 
Maskinen levereras med en 3,3 m lång nätkabel och stickpropp. Anslut nätkabeln 
till elnätet. 
OBS!  Säkring 16 A trög. 
Om skarvkabel används måste dess diameter vara minst lika stor som nätkabelns 
diameter (3 x 2,5 mm²). Skarvkabeln får vara max 50 m. 
Maskinen kan också användas med elverk. Elverkets effekt måste vara minst 
3,5 kVA. Rekommenderad effekt är 6,0 kVA om maskinen ska kunna användas 
med maximal effekt. 

Jordning 
Återledarkabeln är ansluten till maskinen vid leverans. Rengör arbetsstyckets 
kontaktytor och fäst återledarklämman i arbetsstycket så att den slutna och 
störningsfria strömkrets som krävs för svetsningen uppkommer. 

SV
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Svetspistol 
Svetspistolen är redan ansluten till maskinen. Med svetspistolen leds 
tillsatsmaterial, skyddsgas och ström till svetsobjektet. När svetspistolens 
avtryckare trycks in startar skyddsgasfl ödet och trådmatningen. Ljusbågen tänds 
när tillsatsmaterialet kommer i kontakt med svetsobjektet. 
Pistolhalsen kan vridas 360°. Se till, när halsen vrids, att den är vriden nästan i 
botten. På så sätt undviks skador på och överhettning av pistolhalsen. 
OBS! Byt svetspistolens kontaktmunstycke till ett som passar trådens 
diameter om tillsatsmaterial med annan diameter än 0,8 mm används

Skyddsgas 
Koldioxid eller en blandning av argon och koldioxid används som MIG/MAG-
skyddsgas för Fe-tråd. Skyddsgasen tränger undan luften kring ljusbågen. 
Skyddsgasens fl ödeshastighet bestäms av godstjockleken och svetseffekten. 
Med maskinen följer en 4,5 m lång skyddsgasslang. Anslut gasslangens 
snabbkoppling till maskinens slangkoppling. Anslut sedan den andra änden av 
slangen till gasfl askans fl ödesregulator. 

Bild 3.2. Gasslangens anslutning till fl ödesregulatorn 

OBS!  Använd en skyddsgas som passar för det material du svetsar i. Fäst 
gasfl askan stadigt i vertikal position innan fl ödesregulatorn ansluts. 

1. Anslut slangen till gasfl askans 
fl ödesregulator och drag åt 
kopplingen. 

2. Ställ in fl ödeshastigheten 
med reglerskruven. Lämpligt 
skyddsgasfl öde är 8-15 l/min. 

3. Stäng fl askventilen efter 
användning. 
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3.4. TILLSATSMATERIAL 
Vid leverans är svetspistolen kopplad till maskinens +-pol vilket är lämpligt för 
svetsning med Fe-tråd. 

3.4.1. Byte av matarhjulspår 
Matarhjulspåret är fabriksinställt för svetsning med 0,8-1,0 mm tillsatsmaterial. 
Om 0,6 mm tillsatsmaterial används måste man byta spår. 

Bild 3.3. Byte av matarhjulspår 
1. Lossa matarhjulets tryckrulle med reglerspaken. 
2. Sätt på maskinen med huvudströmbrytaren. 
3. Tryck på svetspistolens avtryckare och kör matarhjulet så att låsskruven är 

riktad uppåt och kan skruvas loss. 
4. Bryt strömmen med huvudströmbrytaren. 
5. Lossa matarhjulets stoppskruv cirka ett halvt varv med en 2,0 mm 

insexnyckel. 
6. Drag matarhjulet av axeln. 
7. Vänd matarhjulet och lägg tillbaka hjulet så att skruven kommer mot 

axelns plana yta. 
8. Drag åt matarhjulets låsskruv. 

SV
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3.4.2. Montering av tillsatsmaterialet 

Bild 3.4. Montering av tillsatsmaterialet 
1. Öppna bobinkåpan genom att trycka på öppningsknappen och sätt bobinen 

på plats så att den roterar motsols. Maskinen kan användas med 5 kg 
(diameter 200 mm) eller 1 kg (100 mm) bobin. 

2. Fäst bobinen med bobinlåset. 
3. Lossa trådändan från bobinen men håll hela tiden i den. 
4. Räta ut trådänden cirka 20 cm och kapa vid den uträtade punkten. 
5. Lossa tryckreglerspaken så att matarhjulsystemet öppnar. 
6. För tråden genom bakre styrröret till pistolens trådledare. 
7. Stäng matarhjulsystemet och fäst med tryckreglerspaken. Se till att tråden 

löper fritt i matarhjulets spår. 
8. Ställ in trycket med tryckreglerspaken till högst skalans mitt-punkt. Ett 

för stort tryck får metallspån att lossa från trådytan, vilket kan skada 
tillsatsmaterialet. Ett för lätt tryck medför att matarhjulet slirar och tråden 
löper ojämnt. 

SV
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9. Tryck på svetspistolens avtryckare och vänta tills tråden kommer ut. 
10.Stäng bobinkåpans lock. 
SE UPP!  Undvik att rikta svetspistolen mot dig själv eller någon annan 
vid trädning av tillsatsmaterialet och lägg inte handen framför pistolens 
munstycke. Den kapade trådändan är mycket vass. Håll heller inte 
fi ngrarna nära matarhjulen eftersom de kan komma i kläm mellan hjulen. 

3.4.3. Byte av polaritet 
Rekommendationen för vissa rörelektroder är att de svetsas så att pistolen utgör 
–-pol. Då måste polariteten bytas. Kontrollera rekommenderad polaritet på 
tillsatsmaterialets förpackning. 

Bild 3.5. Byte av polaritet 
1. Koppla maskinen från elnätet. 
2. Böj undan gummiskyddet vid återledarkabelns pol så att kabeln kan tas 

loss. 
3. Tag loss polernas fästmuttrar och brickor. Observera brickornas 

ordningsföljd! 
4. Byt kablarnas plats sinsemellan. 
5. Lägg brickorna på plats och drag åt fästmuttrarna med lämpligt verktyg. 
6. Placera gummiskyddet för återledarkabelns pol stadigt på rätt plats. 

Gummiskyddet ska alltid skydda återledarkabelns pol. 
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3.5. REGLAGE OCH INDIKATORLAMPOR 

Bild 3.6. Maskinens frontpanel 
1. Reglage för svetseffekt 
2. Reglage för fi njustering av ljusbågslängd 
3. Indikatorlampa för standby-läge 
4. Indikatorlampa för överhettning Svetseffekten ställs in enligt tjockleken på 

den plåt som ska svetsas. 
Dessutom kan ljusbågslängden fi njusteras. Indikatorlamporna visar maskinens 
standby-läge och indikerar en eventuell överhettning. 
Den gröna indikatorlampan som anger standby-läge tänds när maskinen sätts 
på. Samtidigt tänds en lampa i huvudbrytaren. Om maskinen överhettas avbryts 
svetsningen automatiskt och den gula indikatorlampan för överhettning tänds. 
Lampan släcks när maskinen åter är redo för drift. Se till att tillräckligt med 
utrymme fi nns kring maskinen så att luften kan cirkulera fritt. 

SV
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3.5.1. Reglering av svetseffekten 
Reglering av svetseffekten enligt godstjocklek påverkar samtidigt både 
trådmatningshastigheten och spänningen som leds genom tråden. Detta ger en 
utmärkt startpunkt för svetsningen under olika driftförhållanden. Både fogtyp 
och luftspalt kan dock inverka på svetseffektbehovet. 
Välj rätt svetseffekt med reglaget för den kälfog som svetsas enligt godstjocklek. 
Använd ett medelvärde som grundinställning om fogens plåtar har olika 
tjocklek. 
Godstjocklekens skala anges i millimeter baserad på 0,8 mm tråddiameter. 
Ställ in svetseffekten något högre än värdet för använd godstjocklek när 
0,6 mm tillsatsmaterial används och något lägre när 0,9-1,0 mm tillsatsmaterial 
används. 
OBS!  Vi rekommenderar att fi njusteringen av ljusbågslängden ställs i 
mittposition vid första svetsstart. 

3.5.2. Finjustering av ljusbågslängden 
Finjusteringen av ljusbågslängden reglerar ljusbågens längd så att den blir 
kortare eller längre. Finjusteringen påverkar svets-temperaturen. En kortare 
ljusbåge är svalare och en längre hetare. Med hjälp av fi njusteringen är det 
också möjligt att påverka ljus-bågens svetsegenskaper och mängden svetssprut 
vid olika kombinationer av tråddiametrar och skyddsgaser. 
Om svetsfogen är alltför konvex är ljusbågen för kort, d.v.s. kall. Justera ljusbågen 
så att den blir längre, d.v.s. varmare, genom att vrida reglaget medsols. 
Korta av ljusbågen genom att vrida reglaget motsols om önskemålet är att svetsa 
med svalare ljusbåge t.ex. för att inte bränna genom grundmaterialet. Vid behov 
kan även svetseffekten ändras. 
När ljusbågen är fi njusterad behöver den oftast inte ändras även om en annan 
godstjocklek svetsas. 
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3.6. FASTSÄTTNING AV AXELREMMEN

Bild 3.7. Fastsättning av axelremmen 

En axelrem följer med maskinen som hjälp när maskinen ska bäras. Sätt fast 
axelremmen enligt bilden. 
OBS!  Maskinen får inte hängas upp i axelremmen. 

4. SERVICE 
Tag hänsyn till hur mycket maskinen används och miljö-förhållandena vid 
service på maskinen. Undvik onödiga drift-störningar genom ändamålsenlig 
användning av maskinen och regelbunden service. 
SE UPP!  Koppla maskinen från elnätet innan elkablarna hanteras

SV
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4.1. DAGLIG SERVICE 
• Avlägsna svetssprut från svetspistolens främre del och kontrollera delarnas 

skick. Byt skadade delar omedelbart. Använd endast originalreservdelar 
från Kemppi. 

• Se till att pistolhalsens isoleringar är hela och på rätt plats. Byt skadade 
delar omedelbart. 

• Kontrollera att svetspistolens och återledarkabelns anslutningar är åtdragna. 
• Kontrollera nät- och svetskablarnas skick och byt skadade kablar. 

4.2. SERVICE PÅ TRÅDMATNINGSMEKANISMEN 
Utför service på trådmatningsmekanismen åtminstone i samband med varje 
bobinbyte. 
• Kontrollera slitaget på matarhjulens spår och byt matarhjul vid behov. 
• Rengör svetspistolens trådledare med tryckluft. 

Bild 4.1. Svetspistolens och trådledarens delar 

Rengöring av trådledaren 
Metalldamm lossar från tillsatsmaterialet på grund av trycket från matarhjulen 
och dammet följer med till trådledaren. Om inte trådledaren rengörs blockeras 
den så småningom vilket medför störningar i trådmatningen. Rengör trådledaren 
på följande sätt: 
1. Tag loss svetspistolens gasspridare, kontaktmunstycke och 

kontaktmunstyckets fäste. 
2. Blås ren trådledaren med tryckluft. 
3. Blås ren trådmatningsmekanismen och bobinkåpan med tryckluft. 
4. Återmontera svetspistolens delar. Drag åt kontaktmunstycket och dess 

fäste med lämpligt verktyg. 

SV

MinarcMIG_150.indd   15 4.4.2006   9:59:53



MinarcMig™ Adaptive 150

16 © Kemppi Oy 0614

Byte av trådledare 
Byt trådledare om den är sliten eller igentäppt 
1. Tag loss svetspistolen från maskinen. 

a. Tag loss dragavlastaren för pistolens nätkabel genom att lossa 
skruvarna. 

b. Tag loss svetspistolens kabel från maskinens pol. 
c. Lossa avtryckarens anslutning. 
d. Lossa pistolens fästmuttrar. 
e. Drag försiktigt loss pistolen från maskinen. Alla delar går genom 

frontens kabelhål. 
2. Lossa trådledarens fästmutter. Därefter syns trådledarens ände. 
3. Räta ut svetspistolens kabel och drag trådledaren ur pistolen. 
4. Lägg in en ny trådledare i pistolen. Se till att trådledaren går ordentligt 

in i kontaktmunstyckets fäste och att en O-ring fi nns i ledarens ände mot 
maskinen 

5. Drag fast trådledaren med fästskruvarna. 
6. Kapa trådledaren 2 mm från fästmuttern och runda av snittytans vassa 

kanter med en fi l. 
7. Återmontera pistolen och drag åt delarna med lämpligt verktyg. 

4.3. SKROTNING 
Släng inte elektrisk utrustning i det vanliga hushållsavfallet! 
Enligt direktiv 2002/96/EG om avfallshantering av elektrisk och elektronisk 
utrustning och dess genomförande i enlighet med nationell lag, ska elektrisk 
utrustning som nått slutet av sin livslängd samlas in separat och lämnas in till en 
miljövänlig återvinnings-anläggning. Som ägare till utrustningen ska du skaffa 
dig information från vår lokala representant om godkända insamlings-system. 
Genom att tillämpa detta direktiv gör du en insats för miljön och människors 
hälsa!
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BENÄMNING ARTIKELNUMMER
MinarcMig™ Adaptive 150 (inkl. 
svetspistol, kablar, gasslang och axelrem)

6108150

Svetspistol MMG18 (3 m) 6250180
Återledarkabel och klämma (3 m) 6184003
Gasslang (4,5 m) W001077
Axelrem 9592162
Slitdelar till trådmatningsmekanismen
Matarhjul 0,6-1,0 mm W000749
Matarhjul 0,8-1,0 mm, räffl at W001692
Tryckhjul 9510112
Bakre styrrör W000651
Delar till bobinadaptern
Bobinfl äns W000728
Fjäder W000980
Bobinlås W000727
Slitdelar till svetspistol
Gaskåpa 9580101
Isolerholk för gaskåpan 9591010
Kontaktmunstycke M6 ø 0,6 mm 9876634
Kontaktmunstycke M6 ø 0,8 mm 9876635
Kontaktmunstycke M6 ø 0,9 mm 9876633
Kontaktmunstycke M6 ø 1,0 mm 9876636
Kontaktmunstycksfäste 9580173
Isolerring 9591079
Trådledare 0,6-1,0 mm 4307650

4.4. BESTÄLLNINGSDATA
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PROBLEM ORSAK
Tråden rör sig inte eller 
trådmatningen krånglar

Fel har uppstått i matarhjulen, trådledaren 
eller kontaktmunstycket
• Kontrollera att matarhjulstrycket inte är för 

hårt eller för löst
• Kontrollera att matarhjulspåret inte är för 

slitet
• Kontrollera att trådledaren inte är igentäppt
• Kontrollera att inget svetssprut fi nns på 

kontaktmunstycket och att det inte är skadat 
eller alltför slitet

Huvudbrytarens 
indikatorlampa tänds inte

Maskinen får inte ström
• Kontrollera säkringarna
• Kontrollera nätkabeln och stickproppen 

Maskinen svetsar dåligt Svetsresultatet påverkas av fl era olika faktorer
• Kontrollera att trådmatningen är jämn
• Kontrollera svetseffektens inställning och 
fi njusteringen av ljusbågslängden

• Kontrollera att återledarklämman är 
ordentligt fastsatt, att fästpunkten är ren 
och att både kabeln och dess anslutningar är 
felfria

• Kontrollera skyddsgasfl ödet genom 
svetspistolens främre del

• Nätspänningen är ojämn, för låg eller för hög
Indikatorlampan för 
överhettning tänds

Maskinen har överhettats
• Kontrollera att kylluften cirkulerar fritt
• Maskinens intermittensfaktor överskrids; 

vänta tills indikeringslampan släcks
• Matningsspänningen är för låg eller för hög

5. FELSÖKNING 

Kontakta en KEMPPI-serviceverkstad om driftsstörningarna inte avhjälps med 
dessa åtgärder. 
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6. TEKNISKA DATA
Maskinen uppfyller kraven för CE-märkning.

MINARCMIG™ ADAPTIVE 150
Anslutningsspänning 1-fas 230 V ±15%, 50/60 Hz
Anslutningseffekt:

• 35% ED 6,9 kVA 150 A
• 60% ED 5,3 kVA 120A
• 100% ED 4,2 kVA 100A
Anslutningskabel/säkring 2,5 mm² S–3,3 m / 16 A trög
Belastbarhet:

• 35% ED 150 A / 21,5 V
• 60% ED 120 A / 20,0 V
• 100% ED 100 A / 19,0 V
Reglerområde 20-150 A  / 13,5-22 V
Trådmatningens reglerområde 1-11 m/min
Tomgångsspänning 22-31 V
Effektfaktor 0,58 (150A / 21,5V)
Verkningsgrad 0,80 (150A / 21,5V)
Tillsatsmaterial:

• Fe homogentråd ø 0,6...1,0 mm
• Fe rörelektrod ø 0,8...1,0 mm
Skyddsgaser CO², Ar+CO² -blandgaser
Bobinens maxstorlek ø 200 mm
Temperaturklass H (180°C) / F (155°C)
Mått L 400 x B 180 x H 340 mm
Vikt
(inkl. svetspistol och kablar 3,0 kg)

9,4 kg

Driftstemperatur -20°C...+40°C
Förvaringstemperatur -40°C...+60°C
Skyddsklass IP23C
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7. GARANTIVILLKOR 
Kemppi Oy beviljar garanti för de maskiner och utrustningar före-taget tillverkar 
och säljer med avseende på tillverknings- och rå-materialfel. Garantireparationer 
får endast utföras av en auktoriserad Kemppi-serviceverkstad. Beställaren 
betalar förpackning, frakt och försäkring. 
Garantin börjar gälla på inköpsdagen. Muntliga löften som ingår i garantivillkoren 
är inte bindande för garantins utfärdare. 

Garantins begränsningar 
Med garantin som grund ersätts inte fel som beror på naturligt slitage, användning 
i strid mot bruksanvisningarna, överbelastning, oaktsamhet, försummelse av 
serviceinstruktionerna, felaktig nät-spänning eller felaktigt gastryck, störningar 
eller fel i elnätet, transport- eller lagerhållningsskador, skador som orsakas av 
brand eller naturfenomen. Garantin ersätter inte indirekta eller direkta rese-
kostnader (dagtraktamenten, övernattningskostnader, frakt etc.) i anslutning 
till en garantireparation. 
Garantin omfattar inte svetspistoler och tillhörande slitdelar, och inte heller 
matarhjul och trådledare i trådmatarverk. 
Med garantin som grund ersätts inte direkta eller indirekta skador förorsakade 
av en felaktig produkt. 
Garantin upphör att gälla om ändringar utförs på produkten som inte är godkända 
av tillverkaren eller om andra reservdelar än original-reservdelar används vid 
reparationer. 
Garantin upphör att gälla om någon annan än en auktoriserad Kemppi-
serviceverkstad utför reparationer. 

Åtgärder vid en garantireparation 
Garantifel skall meddelas utan dröjsmål till Kemppi eller en auktoriserad 
Kemppi-serviceverkstad. 
Innan en garantireparation påbörjas skall kunden visa sitt garanti-bevis eller 
på annat sätt skriftligen kunna visa att garantin är giltig. Inköpsdagen och 
tillverkningsnumret för den utrustning som skall repareras måste framgå av 
beviset. De delar som byts med garantin som grund är Kemppis egendom och 
de skall återsändas till Kemppi om Kemppi så begär. 
Efter en garantireparation fortsätter den reparerade eller utbytta maskinens eller 
utrustningens garanti att gälla till den ursprungliga garantitidens slut. 
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