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Luku 1. Johdanto 
 
Tässä käyttöohjeessa annetaan yleisiä ohjeita uuden hitsauskoneesi käytöstä ja 
kunnossapidosta. 
Käyttöohjeen tarkoitus ei ole kouluttaa käyttäjästä hitsaajaa, eikä se myöskään ole 
täydellinen huolto-ohje. Käyttöohje on tarkoitettu viitemateriaaliksi hitsauskoneita käyttäville 
ja huoltaville ammattitaitoisille henkilöille. 
Tutustu tähän käyttöohjeeseen ennen kuin käytät tai huollat 
hitsauskonettasi. Luettuasi tämän käyttöohjeen talleta se kuivaan paikkaan 
hitsauskoneen lähettyville myöhempää käyttöä varten. Käyttöohjeen täytyy 
seurata konetta koko sen elinkaaren ajan. 
 

1.1. BlackLine-järjestelmä 
 

Wallius BlackLine -hitsauskonejärjestelmä on suunniteltu monipuoliseksi ja kattavaksi järjestelmäksi mahdollisimman 
helppoa ja vaivatonta 
hitsaustyöskentelyä varten. Hitsauskoneella voidaan hitsata puikkohitsausprosessilla, TIG-hitsausprosessilla, MIG/MAG-
hitsausprosessilla, Pulssi- ja kaksoispulssi MIG/MAG –hitsausprosessilla sekä käyttää hiilikaaritalttausmenetelmää. 
 
BlackLine 400/500 –virtalähde toimii puikkovirtalähteenä, DC TIG virtalähteenä LIFT-nostosytytyksellä sekä 
hiilikaaritalttausvirtalähteenä. 
 
Kun koneeseen liitetään LM45s-langansyöttölaite, se toimii myös synergisesti ohjattuna MIG/MAG-hitsauskoneena. 
 
Kun koneeseen liitetään LM45 pulse-langansyöttölaite, se toimii edellisten toimintojen lisäksi myös kaksoispulssi-
MIG/MAG-hitsauskoneena. 
 
 

1.2. Käyttötarkoitus 
 

Hitsauskone soveltuu 0,5 – 20,0 mm ainevahvuuksien hitsaamiseen 0,6 - 1,6 mm:n 
lisäainelangoilla, sekä 2,0-6,0 mm hitsauspuikoilla sekä enintään 8 mm hiilikaaritalttauspuikolla. Koneessa on erittäin 
monipuoliset säädot eri prosesseille. Koneessa on 
vakiona varustus 1,0 - 1,2 mm langoille. Kääntämällä syöttöpyörät ja vaihtamalla virtasuutinta 
koneella voidaan hitsata 0,8 mm tai 1,0 mm lankaa. 
(0,6 mm ja 1,2 sekä 1,4 ja 1,6 mm lisäainelangoille syöttöpyörät lisävarusteena.) 
 
Paksumpi lanka on hinnaltaan edullista ja vähemmän altista syöttöhäiriöille. 
Toisaalta ohut lanka soveltuu paremmin ohuille aineille. 
 
Huomaa! 
Hitsauskonetta saa käyttää vain hitsaukseen! Hitsauskoneen käyttö muuhun 
tarkoitukseen on kielletty. Muu käyttö saattaa vahingoittaa laitetta tai olla 
vaaraksi käyttäjälle. 
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2. Esittely 
2.1 BlackLine 400/500 virtalähde 

�

                     
�        � 
Etupaneeli  
POT1.  Aloitusvirtapulssin voimakkuuden säätö puikkohitsauksessa   
POT2.  Valokaaren karheuden säätö puikkohitsauksessa 
L1.  Ilmaisee palaessaan, että hitsausvirran ulostuloliittimet ovat jännitteelliset 
L2.  Ilmaisee palaessaan, että hitsausvirtalähde on ylikuormittunut (ylilämmennyt). Valo palaa koneen 

käynnistyksen jälkeen 3 sekunnin ajan, kunnes sammuu. Tänä aikana näytössä D1 näkyy teksti AL.H. 
D1.  Hitsausvirran/kaarijännitteen näyttö (virheilmoitusten näyttö). 
L3.  Ilmoittaa palaessaan, että näytöllä D1 on hitsausvirran voimakkuuden arvo ampeereina. 
L4.  Ilmoittaa palaessaan, että näytöllä D1 on kaarijännitteen arvo voltteina. 
S1 .Tällä näppäimellä valitaan, näkyykö näytöllä hitsausvirran vai kaarijännitteen arvo. (Toimintonäppäin ei ole 

käytössä, kun etäohjaus (REMOTE) on käytössä. 
E1.  Virran voimakkuuden säädin. 
S3.  Hitsaustavan valintanäppäin. 
L7. Puikkohitsaustoiminto 
L8.  Puikkohitsaustoiminto selluloosapuikoille 
L9.  Hiilikaaritalttaustoiminto 
L10.  TIG DC LIFT-sytytyksellä –toiminto 
S2.  Ohjaustavan valinta-painike 
L5.  Remote-kauko-ohjaustoiminto on päällä 
L6.  Etälaite (esim. LM50 pulse –langansyöttölaite ohjaa virtalähdettä.   
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2.2 LM 50 S synergiaohjattu langansyöttölaite 
 

 
 
 
2.2.1 Näytöt: 
D1. Hitsausarvonäyttö. Hitsatessa näyttö näyttää mitattua hitsausarvoa, Virranvoimakkuutta A tai 

langansyöttönopeutta . Kun ledit L1, L2, L4 taiL5 palavat, näytössä D1 näkyy kunkin 
hitsausarvon säädetty arvo. 

 Kun ollaan valikkotoiminnoissa, Näytöllä D1 näkyy säädettävän asetuksen kirjainlyhenne. 
 Kun valitaan synergiaohjelmaa (PRG-ledi palaa) Näytöllä D1 näkyy synergiaohjelman numero. Taulukko 

synergiaohjelmista on lankatilan kannen sisäpuolella. 
 
D2. Kaarijännitteen näyttö. Näytöllä näkyy joko esivalittu kaarijännite tai hitsauksen aikana todellinen mitattu 

kaarijännite. 
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 Kun ollaan valikkotoiminnoissa, näytöllä D2 näkyy valittavan asetuksen arvo. Kun valitaan 
synergiaohjelmaa (PRG-ledi palaa) Näytöllä D2 näkyy synergiaohjelman mukaisen materiaalin 
englanninkielinen lyhenne (SS,ALU---) 

 
2.2.2 Merkkivalot: 

L1. langansyöttö. Kun tämä merkkivalo palaa, voidaan säätää langansyöttönopeutta. Säädetty arvo näkyy 
näytöllä D1. 

L2. A Hitsausvirran voimakkuus. Kun tämä merkkivalo palaa, on mahdollista säätää hitsausvirran 
voimakkuutta. Säädetty arvo näkyy näytöllä D1. 

L3. Hälytys. Kun tämä merkkivalo palaa, jokin toiminto ei toimi oikein. Näytöillä D1 ja D2 näkyy häiriöilmoitus. 
katso kohta häiriöilmoitukset. 

L4.  Kun merkkivalo L4 palaa, voidaan hitsausarvoja säätää synergisesti hitsattavan materiaalin 
paksuuden mukaan. (huom! arvo on tarkoitettu puskuliitoksiin l. päittäisliitoksiin. Pienaliitoksissa lisää 
paksuusarvoa n. 25%). 

L5. PRG Synergiaohjelman valinta. Kun merkkivalo palaa, voidaan välita synergiaohjelman numero säätimellä 
E1. Ohjelman numero näkyy näytöllä D1. (taulukko synergiaohjelmista eri materiaali-langanpaksuus-
suojakaasuyhdistelmille löytyy koneen lankatilan kannen sisäpuolelta.) 

L6. HOLD. Kun tämä merkkivalo palaa, näytöillä D1 ja D2 näkyvät viimeisimmät mitatut hitsausarvot. Tämä 
näyttämä poistuu, kun hitsaus aloitetaan uudelleen tai jotakin hitsausarvoa muutetaan. 

 
L7. m/min. Kun tämä merkkivalo palaa, voidaan säätää langansyöttönopeuden arvoa säätimellä E1. 

Langansyöttönopeuden arvo näkyy näytöllä D1. 
L8. Kun tämä merkkivalo palaa, näytöllä D1 näkyy hitsausvirran voimakkuuden arvo ampeereina A. 
L9. Kun tämä merkkivalo palaa, näytöllä D1 näkyy asetetun hitsattavan materiaalin paksuus millimetreinä mm. 

L10.   Kun tämä merkkivalo palaa, vallitsee hitsausvirtapiirissä jännite. 

L11. Kun tämä merkkivalo palaa, on nestejäähdytteisen hitsauspolttimen nestekierto vajavainen tai 
estynyt. 

L12. Kun tämä merkkivalo palaa, säädetään jotakin arvoa sekuntteina s. Arvo näkyy näytöllä D2. 
L13. V Kun tämä merkkivalo palaa, Näkyy arvo näytöllä D2 voltteina V. 
L14. % Kun tämä merkkivalo palaa, Näkyy arvo näytöllä D2 prosentteina %. 
L15.  Kun tämä merkkivalo palaa, toimii hitsauspistoolin liipaisin 2-tahtitoiminnolla (hitsaus alkaakun liipaisin 

painetaan pohjaan ja päättyy, kun liipaisin vapautetaan. 

L16. Kun tämä merkkivalo palaa, toimii hitsauspistoolin liipaisin 4-tahtioiminnolla. ( kun liipaisin painetaan ja 

vapautetaan, hitsaus alkaa, kun liipaisinta panetaan ja se vapautetaan uudelleen, hitsaus loppuu. 
L17. Kun tämä merkkivalo palaa, toimii hitsauspistoolin liipaisin 3-tasotoiminnon mukaan: 

1. Liipaisin painetaan pohjaan – kone antaa esisäädettyä, korkeampaa alkuvirtaa. 
2. liipaisin vapautetaan – kone hitsaa normaalisti esisäädetyllä varsinaisella hitsausvirralla. 
3. Liipaisin painetaan pohjaan – kone pudottaa hitsausvirran esisäädetyllä nopeudella loppuvirran tasolle. 

(kraaterintäyttö). 
4. liipaisin vapautetaan – hitsaus loppuu. 

L18. Kun tämä merkkivalo palaa, on hitsausprosessiksi valittu MIG/MAG – prosessi. 
L19. Kun tämä merkkivalo palaa, on hitsausprosessiksi valittu puikkohitsausprosessi. 
L20. kun tämä merkkivalo palaa, on hiilikaaritalttausprosessi valittuna. 
 
2.2.3 Painikkeet: 
 

S1. (SYN). Päähitsausparametrien valintapainike. Toimii vain MIG/MAG hitsausprosessin ollessa päällä. 

-painamalla tätä näppäintä voidaan määrittää hitsausohjelma. Kun led  palaa, voidaan valita 
manuaalinen ohjelma P0 tai käytettävän materiaalin ja kaasun mukaan jokin synergiaohjelmista P1-P40. 

Kun synergiaohjelma on valittu, hitsausparametrejä voidaan asettaa langansyöttönopeuden , 

Hitsausvirran  tai hitsattavan työkappaleen materiaalipaksuuden mukaan . 
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Painikkeella S1 päästään myös MIG/MAG –asetusten 2 tason valikkoon. 2-tason valikkoon päästään 
painamalla painiketta S1 viiden sekunnin ajan ja päästämällä painike. Valikko aukeaa, ja näytöillä D1 ja D2 
näkyy tallennettuna olevan parametrin kirjaintunnus ja arvo. Voit valita säädettävän parametrin säätimellä 
E1 ja muuttaa parametrin arvoa säätimellä E2. Uusi säädetty arvo tallentuu koneen muistiin 
automaattisesti. 
b-b = jälkipaloaika 
S-S=pehmeä aloitus 
SLO=langansyöttömoottorin kiihtyvyys ja hidastus. 
 

Jos 4-tahtihitsaus tai 3-tasohitsaus  ovat valittuna, voidaan 2-tason valikossa säätää 
myös seuraavia parametrejä: 
H-S=kuuma aloitus (lisävirta aloituspainalluksen ajaksi) 
C-F=Loppuvirta (kraaterintäyttö) 
S.3L= 3-tason loppuramppi (aika jonka aikana hitsausvirta laskee ”normaalista” hitsausvirrasta Loppuvirran 
tasolle. 

S2. Tällä painikkeella voidaan ajaa uusi hitsauslanka polttimeen ilman, että suojakaasua valuu hukkaan 
tai että hitsauslanka on jännitteellinen. Syöttönopeus on ensimmäiset 3 sekuntia 2m/min, ja sen jälkeen 
nopeus nousee 10m/s:iin. 

S3. Kaasutestipainike. Tämän painikkeen avulla on helppo tehdä kaasutesti polttimen päästä 
asianmukaisella kaasunvirtausmittarilla. Ensimmäinen painallus avaa kaasuntulon, toinen painallus sulkee 
kaasuntulon solenoidiventtiilistä. Kaasun tulo lakkaa myös automaattisesti 30s kuluttua. 

 2-tason kaasuparametrien valikkoon pääsee painamalla painiketta S3 yli 5 sekunnin ajan. Näytöille D1 
ilmestyy säädettävä parametri ja D2 parametrin arvo. 
Pr.G=Esikaasuaika 
Po.G=Jälkikaasuaika. 
Parametrit tallentuvat muistiin automaattisesti. 

S4. JOB (työmuisti) Tällä painikkeella pääsee tallentamaan parametriyhdistelmiä koneen muistiin. 
Muistiin mahtuu 99 parametriyhdistelmää. Seuraavat parametrit tallentuvat:  

 -langansyöttönopeus 
 -hitsausvirta 
 -työkappaleen materiaalipaksuus 
 -valokarenkorjausasetus (jännite) 
 -synergiaohjelman numero 
 -hitsauspolttimen liipaisimen toimintatapa (2T, 4T, 3-taso) 
 -esikaausaika 
 -jälkikasuaika 
 -jälkipaloaika 
 -pehmeäaloituksen arvo 
 -lankamoottorin kiihdytys- ja jarrutusarvot 
 -kuuma-aloituksen varvot (4T, 3-taso) 
 -loppuvirta-arvo (kraaterintäyttö) (4T, 3-taso) 
  
 Parametriyhdistelmä tallennetaan seuraavasti: 
 Paina painiketta S4 yli 3 sekunnin ajan ja vapauta painike. Muisti avautuu. Valitse säätimellä E1 tallennus, 

jolloin näytöllä D1 ja D2 näkyy teksti SA. J.x.-. Näytöllä D2 näkyy ensimmäisen vapaan muistipaikan 
numero. Muistipaikan voi valita vapaista muistipaikoista säätimellä E2. Jos muistipaikkaan on jo tallennettu, 
sen muistipaikan numero vilkkuu näytöllä. Tallenna parametriyhdistelmä painamalla näppäintä S4. voit 
peruuttaa tallentamatta painamalla mitä tahansa muuta näppäintä. 

 
 Parametriyhdistelmän palauttaminen muistista tapahtuu seuraavasti: 
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Paina painiketta S4 yli 3 sekunnin ajan ja vapauta painike. Muisti avautuu. Valitse säätimellä E1 tallennus, 
jolloin näytöllä D1 ja D2 näkyy teksti LO. J.x.-. Valitse ladattavan ohjelman numero säätimellä E2. Vahvista 
näppäimellä S4. 

2.2.4 Säätimet: 
 
POT1 Induktanssin, eli pisaraoikosulun jälkeisen virrannousunopeuden säädin.  
 
E1 ja E2 Pääsäätimet, joilla valitaan säädettävät parametrit ja säätöarvot. 
 
 
2.2.5 Hälytykset 

Jos kone havaitsee tominnassaan ongelmia, se antaa hälytyksen. Tällöin syttyy -merkkivalo ja 
näytöillä D1 ja D2 näytetään hälytyksen syy. 
 
AL.COO  =  Nestejäähdytteisen hitsauspolttimen nestekierto on vajavainen/estynyt. Tarkasta, että 
jäähdyttimen nestesäiliössä ei ole vuotoa, että kaikki liittimet on kunnolla kytketty, eikä järjestelmässä ole 
vuotoja, nesteletku puristuksissa tai taittunut. Selvitä ja poista tukoksen syy. Huom! Takuun ehtona on 
Wallius-jäähdytinnesteen käyttö, sillä tutkitusti siinä ei kasva nestekiertojärjestelmiä tukkivaa levää. 
 
AL:HEA = Koneen virtalähde on ylikuumentunut. Konetta on kuormitettu yli suorituskyvyn tai 
jäähdytysilman kierto on estynyt. Odota, että kone jäähtyy. Anna koneen virran olla kytkettynä, jolloin 
jäähdytyspuhallin jäähdyttää virtalähdettä. 
 
Err.CO = kommunikaatiohäiriö. Ohjaussignaali virtalähteen ja langansyöttölaitteen välillä ei toimi oikein. 
Tarkasta, että ohjausjohdon liittimet ovat kunnolla kiinni. 
 
Err.C11 = Jännitteen mittauspiiri virtalähteen ja langansyöttölaitteen väliltä poikki. Tarkasta ohjausjohdon 
kytkentä. 
 
Err. C12 = Virran mittauspiiri virtalähteen ja langansyöttölaitteen väliltä poikki. Tarkasta ohjausjohdon 
kytkentä. 

 
 
2.2.6 Tehdasasetusten palautus 

Kone voidaan palauttaa tehdasasetuksiin, jolloin kaikki kayttäjän ohjelmat ja valmistuksen jälkeen 
tehdyt muutokset häviävät. 
Sammuta kone ja käynnistä se uudelleen. Paina käynnistyksen aikana yhtä aikaa näppäimiä  

S2 ja S6  , kunnes näytöllä D2 näkyy rEC FAC. 
2.2.7 Koneen esiasetukset 

Paina näppäintä S1 koneen käynnistyksen aikana. Näytöllä näkyy SET UP.  Valitse säätimellä E1 asia, 
jonka haluat muuttaa, ja säätimellä E2 asetuksen arvo. Poistuaksesi esiasetuavalikosta valitse ESC 
säätimellä E1 ja vahvista painikkeella S1. 
 
Voit valita seuraavia esiasetuksia: 
Jäähdytystapa: 
Coo Aut = Automaattinen jäähdytys (suositeltava) 
Coo oN = jäähdytys aina päällä 
Coo oFF= jäähdytys pois päältä 
 
Kaukosäädinvalinta 
rC00=ei kaukosäädintä 
rC03=1 potentiometri, säätää langansyöttönopeutta tai ainepaksuutta 
rC04=2 potentiometriä, säätää jännitettä, langansyöttöä tai ainepaksuutta. 

 
 Koneen lukitustoiminto 
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 Loc oFF=lukitustoiminto pois päältä avain ja lukko K1-K2 pois toiminnasta 
Loc 1=Liipaisintoiminnon valinta, synergia S1, E2 (vain valokaaren korjaus) kaasutestipainike ja 
langansyöttöpainike toimivat. Muut toiminnot lukittu., kun avain K1-asennossa. 
Loc 2= sama kuin Loc1, mutta lisäksi E2 säätää synergiatoimintoja. . Muut toiminnot lukittu., kun avain K1-
asennossa. 
 
Loc3= Liipaisintoiminto, synergiapainike S1, kaasutestipainike ja langansyöttöpainike toimivat. E2 Valitsee 
vain käyttäjä omia muistipaikkoja (JOB) . Muut toiminnot lukittu., kun avain K1-asennossa. 
 
Vetomoottorilla varustetun hitsauspolttimen (Push-Pull) valinta. 
PP oFF= Push-Pull –potin pois toiminnasta 
PP oN= Push-pull poltin toiminnassa 
 
Langan tarttumisenestotoiminto 
bb SPc= erityinen toiminto, joka estää langan tarttumista työkappaleeseen suurinopeuksisen hitsauksen 
päätteeksi on toiminnassa. 
bb Std= Normaali lopetus langan pään teroitustoiminnolla. 
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2.3 LM50 pulse – langansyöttölaite 

 

 
 
 

2.3.1 Näytöt: 
 
D1.  Näyttö ilmoittaa valinnan mukaan joko langansyöttönopeuden, hitsausvirran arvon tai perusaineen 

paksuuden arvon. 
D2.  Näyttö ilmoittaa kaarijännitteen arvon 
D3.  Ilmoittaa valokaaren pituuden suhteellisen arvon synergiaohjelman sisällä. 0,0 on oletusarvo.  
D4.  Matriisinäytöllä hallitaan koneen synergiaohjelmien ja perusasetusten arvoja ja parametrejä. 
 
 
2.3.2 Kierrettävät säätimet: 
 
E1.  Säätää valinnan mukaan langansyöttönopeutta, hitsausvirtaa tai asetusta perusaineen paksuuden 

mukaan. 
E2.  Säätää kaarijännitettä.  
E3.  Tällä säätimellä säädetään perusasetusten ja synergia- ja pulssiohjelmavalintojen esiasetuksia. 
 
Painikkeet: 
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S1.  Tällä valitaan, onko synergiaohjauksen perusteena langansyöttönopeus (L1), Hitsausvirran arvo (L2) tai 
perusaineen paksuus päittäisliitoksena (L4). 

 
S2.  Tällä painikkeella valitaan, mikä hitsaustapa on käytössä. MIG/MAG-hitsaus ilman synergiaa (L9), 

MIG/MAG-hitsaus synergiaohjattuna (L10), Pulssi-MIG/MAG-hitsaus (L11), Kaksoispulssi-MIG/MAG-
hitsaus (L12). 

 
S3.  Liipaisimen toimintatapa. Tällä painikkeella valitaan, onko käytössä 2-tahtihitsaus (L13), 4-t
 ahtihitsaus (L14) vai 3-tasohitsaus (L15) 
 
S4.  Exit-painike. Tätä painiketta painamalla siirrytään näytön D4 perustilaan mistä tahansa valikosta. 
 
S5.  Ylöspäin-painike. Tällä painikkeella voit selata näytöllä D4 olevaa valikkoa, ja siinä olevia valintoja ylöspäin 

tai oikealle. 
 
S6.  Alaspäin-painike. Tällä painikkeella voit selata näytöllä D4 olevaa valikkoa, ja siinä olevia valintoja alaspäin 

tai vasemmalle. 
 
S7.  Menu- eli valikkopainike. Tällä painikkeella voit siirtyä perustilasta alavalikoihin. Paluu päävalikkoon 

tapahtuu painikkeella S4. 
 
S8.  JOB, eli muistipaikkapainike. Tällä painikkeella päästään muistipaikkavalikkoon, johon käyttäjä voi tallettaa 

omia parametriyhdistelmiä muistipaikkoihin.  
 
S9.  Kaasutestipainike. Tällä painikkeella voidaan testata kaasunvirtauksen määrä. Aseta kone 4-tahtitilaan, 

paina painiketta S9. Mittaa kaasunvirtaus polttimen päästä ja tarvittaessa säädä kaasunvirtaussäätimestä. 
Kaasun tulo lakkaa, kun painiketta S9 painetaan uudelleen (kaasun virtaus lakkaa automaattisesti 30 s. 
kuluttua). 

 
S10.  Kylmälangansyöttö-painike. Tämän painikkeen avulla voidaan ajaa uusi lanka polttimeen ilman 

kaasunkulutusta, ja ilman että lanka on jännitteellinen. Painiketta painettaessa on langansyöttönopeus 
ensin 3 sekunnin ajan 2m/min. 3 sekunnin jälkeen langannopeus kiihtyy arvoon 15m/min. 

 
2.3.3 Hälytykset 
 

Jos hitsauskone on tilassa, jossa jokin asia aiheuttaa sen, ettei koneella voida hitsata, antaa kone 
hälytyksen. Punainen led-valo L3 syttyy, ja näytössä D4 näkyy virheilmoitus: 

 
Power Assembly Alarm 
Tämä virheilmoitus tarkoittaa, että virtalähde on ylikuormittunut. Anna koneen käydä virta päällä, kunnes 
jäähdytyspuhallin on jäähdyttänyt konetta riittävästi, kone palaa automaattisesti normaalitilaan. Tarkasta, 
ettei koneen jäähdytysilman saanti ole estynyt. 

 
No Communication Alarm 
Tämä virheilmoitus tarkoittaa, että virtalähteen ja langansyöttölaitteen välinen tiedonsiirto on häriintynyt tai 
poikki. Tarkasta, että virtalähteen ja langansyöttökaapelin harmaa tiedonsiirtojohto on kunnolla liitettynä 
kummassakin päässä. 

 
Torch Button Alarm 
Tämä virheilmoitus takoittaa, että konetta käynnistettäessä hitsauspolttimen liipaisinpiiri on suljettuna. 
Tarkasta, ettei hitsauspolttimen liipaisin ole jumittunut pohjaan, liipasinpiirin johtimet ole oikosulussa, tai 
langansyottolaitteen euroliitin ole vioittunut. Virheilmoitus nollautuu, kun liipaisinpiiri tulee avoimeksi. 

 
Cooling Assembly Alarm 
Tämä virheilmoitus tarkoittaa, että nestejäähdytteisen hitsauspolttimen nestekierto ei toimi kunnolla. Tällöin 
kone ei anna suorittaa hitsausta. Painamalla ESC-painiketta virheilmoitus nollautuu, ja kone siirtyy 
jäähdytyskierron tarkastustilaan. Jos virheilmoitus tulee uudestaan, tarkasta että: 
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-Säiliössä on jäähdytinnestettä. 
-Etteivät jäähdytysnesteletkut ole taittuneet tai jäänet puristuksiin. 

 
 
2.3.4 Koneen käynnistäminen 
 

Kun kone käynnistetään ensimmäisen kerran, tai kun RESET-toiminto on otettu käyttöön, kone käynnistyy 
tehdasasetuksiin. Tämän jälkeen kone käynnistyy aina niissä asetuksissa, joilla sen kanssa on viimeksi 
hitsattu. 

 
Käynnistettäessä näyttöön D4 tulevat seuraavat ilmoitukset: 

 
Ohjelmaversio (langansyöttölaite) 

 

 
Ohjelman lataus ja laitteiden synkronointi 

 

 
Ohjelmaversio (Virtalähde) 

  
2.3.5 RESET-toiminto (Tehdasasetusten palauttaminen) 
 

Tämä toiminto palauttaa tehdasasetukset ja poistaa muistista kaikki käyttäjän tekemät ohjelmat ja 
parametriyhdistelmät!!! 

 
Reset-toiminto suoritetaan seuraavasti: 

 
Katkaise koneen pääkytkimestä virta. Paina ja pidä painikkeet SYN (S1) ja WIRE (S10) pohjaan 
painettuna. 

 
Näyttöön D4 ilmestyy seuraava teksti: 

 
 

Kun yllä oleva teksti ilmestyy näytölle D4, vapauta painikkeet (S1) ja (S10). 
 
2.3.6 HITSAUSKONEEN PERUSASETUSTEN OHJELMOINTI (set-up) 
 

Hitsauskoneen perusastetusten valikkoon pääsee seuraavasti. Sammuta kone takapaneelin 
päävirtakytkimestä. Kytke virta uudelleen, ja paina ”MENU” –näppäintä samanaikaisesti pitämällä sitä 
pohjassa. Valikon sivun numero näkyy näytössä ylhäällä oikealla. Valikon sivuja pääsee selaamaan näytön 
vasemmalla puolella olevista ylös- ja alas- näppäimistä. Valikon sivulla olevaa asetusta muutetaan 
kiertämällä säädintä E3. 
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Paina ESC-näppäintä tallentaaksesi asetukset ja palataksesi perustilaan. 
Vain lukitustoimintojen tallentamisessa (LOCK) käytetään toista menetelmää, joka selostetaan myöhemmin 
tässä luvussa. 

 
Perusasetusvalikon 5 sivua esitellään seuraavassa: 

 
1/5 Kielivalinta 

 

 
Voit vaihtaa laitteen kielen kiertämällä säädinta E3. Valitettavasti Suomen kieltä ei ole saatavilla. 

 
2/5 Kaasujäähdytteisen/ nestejäähdytteisen hitsauspolttimen valinta. 

 

 
Kierrä säädintä E3 valitaksesi hitsauspolttimen jäähdytystavan. 
ON: Nestekiertojärjestelmä on toiminnassa aina hitsauskoneen virran ollessa kytkettynä. 
OFF: Nestekirtojärjestelmä on poissa päältä. Tätä asetusta käytetään, kun käytössä on kaasujäähdytteinen 
hitsauspoltin. 
AUTO: Nestekiertojärjestelmä on käytossä hitsauksen aikana, mutta pysähtyy pidempien taukojen aikana. 
Valinnat ovat toiminnassa poistuttaessa valikosta ESC- näppäimellä. 

 
3/5 Nestekidenäytön tekstin tummuusaste. 

 
Aseta haluamasi tekstin tummuusaste säätimellä E3. Valinta jää voimaan poistuttuasi valikosta ESC-
näppäimellä. 

 
4/5 Kaukosäädintyypin valinta. 

 
Aseta käyttämäsi kaukosäätimen tyyppi säätimellä E3. 
Varmista aina käyttämäsi kaukosäätimen sopivuus Wallius Hitsauskoneet Oy:stä.’ 

 
RC03 1 säätöpotentiometri 
RC04 2 säätöpotentiometriä 
RC05 1 UP / DOWN –säädin 
RC06 2 UP / DOWN- säädintä 

 
 
 

5/5 Lukitustoiminto 

 
Kierrä säädintä E3 valitaksesi lukitustoiminnon asteen. 
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OFF: kaikki koneen toiminnot ovat käytössä. 
LOCK1: Kaikki koneen säätötoiminnot on lukittu. 
LOCK2: Käyttäjän muistiin tallettamat parametriyhdistelmät ja niiden valikkotoiminnot ovat käytössä, muut 
koneen säätötoiminnot on lukittu. 
LOCK3: Lankalaitteen kiertosäätimet E1 ja E2 ovat toiminnassa, muut säätötoiminnot on lukittu. 
LOCK4: Käyttäjän muistiin tallettamat parametriyhdistelmät ja niiden valikkotoiminnot sekä lankalaitteen 
kiertosäätimet E1 ja E2 ovat toiminnassa, muut säätötoiminnot on lukittu. 

 
Valinta tulee voimaan, kun valikosta poistutaan ESC-näppäimellä. 

 
Koneen säätöjen lukitusasetuksille voidaan asettaa myös salasana. Salasanan määritys tapahtuu 
seuraavasti: 

 
-valitse lukitustaso LOCK1, LOCK2,…. 

 
-vahvista valinta MENU-näppäimellä 

 
-tämän jälkeen voit valita 4-numeroisen avainkoodin nestekidenäytön vasemmalla puolella olevilla ylös-alas 
–näppäimillä ja näytön alla olevalla kiertosäätimellä E3. (tehdasasetuksena koodi on 0000. 
valittuasi avainkoodin paina MENU-näppäintä. Merkitse koodi muistiin! 

 
Lukituksen saa auki valikossa 5/5, pääset valikkoon 5/5 mainamalla yhtaikaa MENU ja nuoli ylös- 
näppäImiä yhtä aikaa muutaman sekunnin. Anna avainkoodi ylös-alas-näppäimillä ja kiertosäätimellä E3. 
Vahvista painamalla MENU-näppäintä. Kone käynnistää itsensä uudelleen ja lukitus avautuu. 
Jos avainkoodi katoaa, kone voidaan vapauttaa lukosta RESET-toiminnolla. Reset-toiminnon jälkeen kone 
on tehdasasetuksissa. KAIKKI TALLENNETUT KÄYTTÄJÄN PARAMETRIOHJELMAT NOLLAUTUVAT. 

 
2.3.7 Kaasulinjan huuhtelu/kaasutesti 
 

Koneen käynnistyessä koneen kaasuntuloa ohjaava magneettiventtiili avautuu sekunniksi. Tämä huuhtelee 
ilman pois kaasulinjasta normaalitapauksessa. Käytettäessä pitkiä välikaapeleita saattaa olla tarpeen 
huuhdella pidempi aika painamalla kaasutestipainiketta S9. Voit mitata kaasunvirtauksen hitsauspolttimen 
päästä painamalla kaasutestipainiketta S9. 

 
 
 
2.3.8 Nestejäähdytyksen valvonta 
 

Koneessa on järjestelmä, joka valvoo nestejäähdytteisen polttimen jäähdytysnesteen kiertoa, mikäli edellä 
esitetty jäähdytystapa (cooling type) on asetuksessa ON tai AUTO. Jos neste ei jostakin syystä kierrä, 
näyttöön ilmestyy teksti COOLING ALARM, ja kone ei hitsaa. Tarkasta, että järjestelmässä on 
jäähdytysnestettä, jäähdytysputkisto on vahingoittumaton ja liittimet kunnolla kiinni. Jos ongelma ei katoa, 
ota yhteys lähimpään Wallius-huoltoon tai Wallius Hitsauskoneet Oy:öön. 

 
 
2.3.9 Valikot 
 

Ensimmäisen tason valikko 
Tämä valikko on niin sanottu perustila, joka on näytössä hitsauksen aikana. Tässä perusnäytössä näkyvät 
tärkeimmät hitsausparametrit tai synergiatilassa valitut synergiaperusteet. Ensimmäisellä rivillä näkyy, mikä 
toimintatila on valittu näppäimellä S2.  
Toisella ja kolmannella rivillä näkyvät synergiavalinnat MAT: hitsattava materiaali, Ø: hitsauslangan 
läpimitta, GAS: käytettävä suojakaasu. Kolmannella rivillä näkyy myös, mikä kaukosäätövalinta on 
käytössä (RC0X). Neljäs rivi on varattu näyttämään, mikä käyttäjän työohjelma (parametriyhdistelmä) on 
käytössä 
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Toisen tason valikko 
Paina MENU-näppäintä päästäksesi toisen tason valikkoon. Näytön yläkulmassa lukee MENU 2, kun olet 
toisen tason valikossa. Näytössä näkyvät nyt toissijaiset hitsausasetukset. Eri hitsausprosesseilla on 
valikossa 2 erilaisia valintoja. Muutetut valinnat tallentuvat muistiin erikseen eri prosesseille. Esim. pulssi 
MIG/MAG-hitsaukselle tehty säätö ei vaikuta Synergisen MIG/MAG prosessin arvoihin. Jos Synergisissä 
alkuvalinnoissa muutetaan materiaalityyppiä, langan paksuutta tai suojakaasun tyyppiä, MENU 2:n 
muutokset palautuvat oletusarvoihin. Jos haluat tallentaa MENU 2:ssa tekemiäsi säätöjä, tallenna 
hitsausarvot JOB-eli työkohdevalikkoon (käyttäjän omiin parametriyhdistelmiin).  
Näytön ensimmäinen rivi kertoo, että olet MENU 2:ssa, ja sen kuinka monennella valikon sivulla olet.  
Toinen rivi näyttää säädettävää arvoa ja sen arvoa. Arvoa säädetään säätimestä E3. Kolmas ja neljäs rivi 
näyttävät säädön maksimiarvon (MAX) ja minimiarvon (MIN) sekä tehdasasetuksen arvon (DEFAULT) 

 
HUOM! joillakin valikon sivulla ei näy sanaa (DEFAULT) sillä synergisessä ohjelmassa arvo muuttuu 
esimerkiksi virran voimakkuuden mukaan. Tällöin rivillä lukee SYN, ja kone määrittää arvon kunkin 
tilanteen mukaan automaattisesti. Arvoa voi tällöinkin muuttaa, mutta yleensä se ei ole suositeltavaa. 

 

 
 

Toisen tason valikosta palataan ensimmäisen tason valikkoon (perustilaan) painamalla ESC-näppäintä. 
 
 

Kolmannen tason valikko 
 

Kolmannen tason valikon arvoja muutetaan erittäin harvoin ja ne on määritetty otettaessa konetta käyttöön 
(jo tehtaalla). Kolmannen tason valikkoon pääsee painamalla menu-näppäintä, kun kone käynnistetään 
pääkytkimestä. Tämän valikon asetukset pysyvät, kunnes niitä muutetaan tai käytetään koneen palautusta 
tehdasasetuksiin (RESET). 

 
2.3.10 MIG/MAG perinteisellä käsisäädöllä 

Paina näppäintä S2, kunnes valo palaa kohdalla. Painikkeella S3 voit valita polttimen liipaisimen 

toimintatavan 2-tahti (kone hitsaa, kun liipaisinta painetaan) 
 

4-tahti (kone alkaa hitsata, kun liipaisin painetaan ja päästetään kerran, ja lopettaa hitsaamisen, kin 
liipaisinta painetaan toisen kerran. 
Tässä hitsaustavassa käyttäjä määrittelee itse langansyöttönopeuden(säädin E1, Näyttö D1) ja 
kaarijännitteen arvot (säädin E2, näyttö D2). Näytössä D3 on ”---”. 

 
Hitsauksen aikana Näyttö D1 näyttää mitatun hitsausvirran arvon, D2 mitatun kaarijännitteen arvon, 
Näytössä D3 ”---”. 

 
Hitsauksen päätyttyä näytössä D1 näyttää hitsauksen keskimääräisen virran ampeereina, D2 
keskimääräisen kaarijännitteen voltteina, näytössä D3 ”---”. 
Tiettyjä säätöjä voi tehdä näytöllä D4 ja säätimellä E3 
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Induktanssi (Pisaraoikosulun jälkeinen virrannousunopeus lyhytkaarialueella). Induktanssia voidaan säätää 
suoraan säätimellä E3, jopa hitsauksen aikana. Induktanssi  vaikuttaa hitsin ”karheuteen” 
roisketaipumukseen, tunkeumaan, hitsisulan juoksevuuteen. 

 
Painamalla MENU-näppäintä ja valitsemalla nuolinäppäimillä voidaan säätää seuraavia arvoja 
Esikaasuaika (PRE GAS) 0,0s-10,0s 
Pehmeä aloitus(SOFT START) 1%-100% 
Jälkipaloaika (BURN BACK) 1%-100% 
Jälkikaasuaika (POST GAS) 0,0s-10,0s 

 
2.3.11 Synerginen MIG/MAG-hitsaus 

Paina näppäintä S2 valitaksesi synergisen hitsaustavan  
 

Painamalla näppäintä S3 voit valita liipaisimen toimintatavan. 2-tahti (kone hitsaa, kun liipaisinta 
painetaan) 

 

4-tahti (kone alkaa hitsata, kun liipaisin painetaan ja päästetään kerran, ja lopettaa hitsaamisen, kin 
liipaisinta painetaan toisen kerran. 

 

3-tasohitsaus (kone antaa perussäätöä korkeampaa hitsausvirtaa, kun liipaisin painetaan ja 
pidetään pohjassa. Kun liipaisin päästetään, kone siirtyy säädettyyn hitsausvirtaan. Kun liipaisin painetaan 
uudestaan pohjaan, kone antaa säädettyä virtaa matalampaa loppuvirtaa, ja kun liipaisin päästetään, kone 
lopettaa hitsauksen. 

 
Synergisessä hitsaustavassa täytyy valita näytöllä D4, nuolinäppäimillä (ylös-alas) ja säätimellä E3 
seuraavat asetukset: 
Näytöllä näkyvä nuoli on säädettävän arvon kohdalla. 
-hitsattava materiaali 
-hitsauslangan läpimitta 
-suojakaasun tyyppi 

 

Konetta voidaan tämän jälkeen säätää säätimellä E1 (valinnan mukaisesti langansyöttönopeuden , 

hitsausvirran  tai hitsattavan materiaalin paksuuden –päittäisliitoksena- mukaan) Jännite säätyy 
automaattisesti synergiaohjelman mukaan.  
Konetta voidaan myös säätää säätimellä E2 hitsausjännitteen mukaan, jolloin hitsausvirta- ja 
langansyöttönopeus seuraavat mukana synergiaohjelman mukaan. Myös osa toisen tason valikon arvoista 
(MENU 2) muuttuvat käytetyn hitsaustehon mukaan synergiatoimintojen ollessa käytössä. 

 
Mikäli on tarvetta muutta ainoastaan jännitettä, se tehdään näytön D3 vieressä olevasta pienestä 
kiertosäätimestä. Tällä säätimellä voidaan muuttaa hitsausjännitettä 0,1 V tarkkuudella hitsausvirta- 
ja langansyöttöarvon muuttumatta. Nolla on valmistajan optimi esiasetus. Jos arvo on suurempi 
kuin 0, valokaari pitenee, jos arvo on pienempi kuin 0 valokaari lyhenee. Tämä on nk. 
synergiankorjaus, jonka tarve riippuu hitsaajan henkilökohtaisista mieltymyksistä sekä esimerkiksi 
hitsauslangan paksuuden toleransseista merkittyyn arvoon nähden. 

 
2- ja 4-tahtihitsauksessa voidaan säätää toisen tason valikossa (MENU 2) seuraavia arvoja 
Painamalla MENU-näppäintä ja valitsemalla nuolinäppäimillä voidaan säätää seuraavia arvoja: 
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Induktanssi (INDUCTANCE) 1-200 
Esikaasuaika (PRE GAS) 0,0s-10,0s 
Pehmeä aloitus(SOFT START) 1%-100% 
Jälkipaloaika (BURN BACK) 1%-100% 
Jälkikaasuaika (POST GAS) 0,0s-10,0s 

 
Liipaisimen 3-tasotoiminnossa voidaan säätää seuraavia arvoja: 

 
 

Painamalla MENU-näppäintä ja valitsemalla nuolinäppäimillä voidaan säätää seuraavia arvoja 
Esikaasuaika (PRE GAS) 0,0s-10,0s 
Pehmeä aloitus(SOFT START) 1%-100% 
Aloitusvirta (START 3LEV) 10%-200% Säädetystä perustasosta 
Lopetusvirta(CRATER 3LEV) 10%-200% Säädetystä perusarvosta 
Liukuma-aika 3-tasohitsauksessa (RAMP 3LEV) 0,1s-10s. 
Jälkipaloaika (BURN BACK) 1%-100% 
Jälkikaasuaika (POST GAS) 0,0s-10,0s 

 
2.3.12 Synerginen pulssi-MIG/MAG-hitsaus 
 

Paina näppäintä S2 valitaksesi synergisen pulssi-MIG/MAG-hitsaustavan  
 

Painamalla näppäintä S3 voit valita liipaisimen toimintatavan. 2-tahti (kone hitsaa, kun liipaisinta 
painetaan) 

 

4-tahti (kone alkaa hitsata, kun liipaisin painetaan ja päästetään kerran, ja lopettaa hitsaamisen, kin 
liipaisinta painetaan toisen kerran. 

 

3-tasohitsaus (kone antaa perussäätöä korkeampaa hitsausvirtaa, kun liipaisin painetaan ja 
pidetään pohjassa. Kun liipaisin päästetään, kone siirtyy säädettyyn hitsausvirtaan. Kun liipaisin painetaan 
uudestaan pohjaan, kone antaa säädettyä virtaa matalampaa loppuvirtaa, ja kun liipaisin päästetään, kone 
lopettaa hitsauksen. 

 
Synergisessä hitsaustavassa täytyy valita näytöllä D4, nuolinäppäimillä (ylös-alas) ja säätimellä E3 
seuraavat asetukset: 
Näytöllä näkyvä nuoli on säädettävän arvon kohdalla. 
-hitsattava materiaali 
-hitsauslangan läpimitta 
-suojakaasun tyyppi 

 

Konetta voidaan tämän jälkeen säätää säätimellä E1 (valinnan mukaisesti langansyöttönopeuden , 

hitsausvirran  tai hitsattavan materiaalin paksuuden –päittäisliitoksena- mukaan) Jännite säätyy 
automaattisesti synergiaohjelman mukaan.  
Konetta voidaan myös säätää säätimellä E2 hitsausjännitteen mukaan, jolloin hitsausvirta- ja 
langansyöttönopeus seuraavat mukana synergiaohjelman mukaan. Myös osa toisen tason valikon arvoista 
(MENU 2) muuttuvat käytetyn hitsaustehon mukaan synergiatoimintojen ollessa käytössä. 

 
Mikäli on tarvetta muutta ainoastaan jännitettä, se tehdään näytön D3 vieressä olevasta pienestä 
 kiertosäätimestä. Tällä säätimellä voidaan muuttaa hitsausjännitettä 0,1 V 
tarkkuudella hitsausvirta- ja langansyöttöarvon muuttumatta. Nolla on valmistajan optimi esiasetus. 
Jos arvo on suurempi kuin 0, valokaari pitenee, jos arvo on pienempi kuin 0 valokaari lyhenee. 
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Tämä on nk. synergiankorjaus, jonka tarve riippuu hitsaajan henkilökohtaisista mieltymyksistä sekä 
esimerkiksi hitsauslangan paksuuden toleransseista merkittyyn arvoon nähden. 

 
2- ja 4-tahtihitsauksessa voidaan säätää toisen tason valikossa (MENU 2) seuraavia arvoja 
Painamalla MENU-näppäintä ja valitsemalla nuolinäppäimillä voidaan säätää seuraavia arvoja 
Valokaaren säätö (ARC SET) 1-200 “karheus” 
Esikaasuaika (PRE GAS) 0,0s-10,0s 
Pehmeä aloitus(SOFT START) 1%-100% 
Jälkipaloaika (BURN BACK) 1%-100% 
Jälkikaasuaika (POST GAS) 0,0s-10,0s 

 
Liipaisimen 3-tasotoiminnossa voidaan säätää seuraavia arvoja: 

 
 

Painamalla MENU-näppäintä ja valitsemalla nuolinäppäimillä voidaan säätää seuraavia arvoja 
Valokaaren säätö (ARC SET) 1-200 “karheus” 
Esikaasuaika (PRE GAS) 0,0s-10,0s 
Pehmeä aloitus(SOFT START) 1%-100% 
Aloitusvirta (START 3LEV) 10%-200% Säädetystä perustasosta 
Lopetusvirta(CRATER 3LEV) 10%-200% Säädetystä perusarvosta 
Liukuma-aika 3-tasohitsauksessa (RAMP 3LEV) 0,1s-10s. 
Jälkipaloaika (BURN BACK) 1%-100% 
Jälkikaasuaika (POST GAS) 0,0s-10,0s 

 
2.3.13 Synerginen kaksoispulssi-MIG/MAG -hitsaus 
 

Paina näppäintä S2 valitaksesi synergisen kaksoispulssi-MIG/MAG-hitsaustavan  
 

Painamalla näppäintä S3 voit valita liipaisimen toimintatavan. 2-tahti (kone hitsaa, kun liipaisinta 
painetaan) 

 

4-tahti (kone alkaa hitsata, kun liipaisin painetaan ja päästetään kerran, ja lopettaa hitsaamisen, kin 
liipaisinta painetaan toisen kerran. 

 

3-tasohitsaus (kone antaa perussäätöä korkeampaa hitsausvirtaa, kun liipaisin painetaan ja 
pidetään pohjassa. Kun liipaisin päästetään, kone siirtyy säädettyyn hitsausvirtaan. Kun liipaisin painetaan 
uudestaan pohjaan, kone antaa säädettyä virtaa matalampaa loppuvirtaa, ja kun liipaisin päästetään, kone 
lopettaa hitsauksen. 

 
Synergisessä hitsaustavassa täytyy valita näytöllä D4, nuolinäppäimillä (ylös-alas) ja säätimellä E3 
seuraavat asetukset: 
Näytöllä näkyvä nuoli on säädettävän arvon kohdalla. 
-hitsattava materiaali 
-hitsauslangan läpimitta 
-suojakaasun tyyppi 

 

Konetta voidaan tämän jälkeen säätää säätimellä E1 (valinnan mukaisesti langansyöttönopeuden , 

hitsausvirran  tai hitsattavan materiaalin paksuuden –päittäisliitoksena- mukaan) Jännite säätyy 
automaattisesti synergiaohjelman mukaan.  
Konetta voidaan myös säätää säätimellä E2 hitsausjännitteen mukaan, jolloin hitsausvirta- ja 
langansyöttönopeus seuraavat mukana synergiaohjelman mukaan. Myös osa toisen tason valikon arvoista 
(MENU 2) muuttuvat käytetyn hitsaustehon mukaan synergiatoimintojen ollessa käytössä. 
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Mikäli on tarvetta muutta ainoastaan jännitettä, se tehdään näytön D3 vieressä olevasta pienestä 
 kiertosäätimestä. Tällä säätimellä voidaan muuttaa hitsausjännitettä 0,1 V 
tarkkuudella hitsausvirta- ja langansyöttöarvon muuttumatta. Nolla on valmistajan optimi esiasetus. 
Jos arvo on suurempi kuin 0, valokaari pitenee, jos arvo on pienempi kuin 0 valokaari lyhenee. 
Tämä on nk. synergiankorjaus, jonka tarve riippuu hitsaajan henkilökohtaisista mieltymyksistä sekä 
esimerkiksi hitsauslangan paksuuden toleransseista merkittyyn arvoon nähden. 

 
2- ja 4-tahtihitsauksessa voidaan säätää toisen tason valikossa (MENU 2) seuraavia arvoja 
Painamalla MENU-näppäintä ja valitsemalla nuolinäppäimillä voidaan säätää seuraavia arvoja 
Valokaaren säätö (ARC SET) 1-200 “karheus” 
Esikaasuaika (PRE GAS) 0,0s-10,0s 
Pehmeä aloitus(SOFT START) 1%-100% 
Jälkipaloaika (BURN BACK) 1%-100% 
Jälkikaasuaika (POST GAS) 0,0s-10,0s 
Kaksoispulssin taajuus (FREQ 2PULS) 0,1Hz-10Hz 
Kaksoispulssin tasoero (RANGE 2PULS) 10%-80% (pulssin alemman tason suhde ylempään tasoon) 
Kaksoispulssin alemman tason  pituus  (CYCLE 2PULS) 10%-90% (koko pulssisyklin ajasta) 
Kaksoispulssin alemman tason kaarijännite(ARC2 2PULS) -9,9V  +9,9V (suhteessa pulssin ylempään 
tasoon) 

 
Liipaisimen 3-tasotoiminnossa voidaan säätää seuraavia arvoja: 

 
 

Painamalla MENU-näppäintä ja valitsemalla nuolinäppäimillä voidaan säätää seuraavia arvoja 
Valokaaren säätö (ARC SET) 1-200 “karheus”  
Esikaasuaika (PRE GAS) 0,0s-10,0s 
Pehmeä aloitus(SOFT START) 1%-100% 
Aloitusvirta (START 3LEV) 10%-200% Säädetystä perustasosta 
Lopetusvirta(CRATER 3LEV) 10%-200% Säädetystä perusarvosta 
Liukuma-aika 3-tasohitsauksessa (RAMP 3LEV) 0,1s-10s. 
Jälkipaloaika (BURN BACK) 1%-100% 
Jälkikaasuaika (POST GAS) 0,0s-10,0s 
Kaksoispulssin taajuus (FREQ 2PULS) 0,1Hz-10Hz 
Kaksoispulssin tasoero (RANGE 2PULS) 10%-80% (pulssin alemman tason suhde ylempään tasoon) 
Kaksoispulssin alemman tason  pituus  (CYCLE 2PULS) 10%-90% (koko pulssisyklin ajasta) 
Kaksoispulssin alemman tason kaarijännite(ARC2 2PULS) -9,9V  +9,9V (suhteessa pulssin ylempään 
tasoon) 

 
 
2.4 Muistitoiminnot 
 

 Voit tallentaa omia hitsausarvoyhdistelmiä koneen muistiin. Muisti on rakennettu siten, että yksi sekvenssi 
(esimerkiksi painesäiliö) voi sisältää 1-10 työkohtaa (JOB), eli eri arvoilla hitsattavaa hitsiä. Voit myös 
tallentaa helposti yksittäisiä hitsejä ja nimetä ne omalle nimellesi. tai työn nimelle. 
 
Tallentaaksesi hitsausarvot muistiin toimi seuraavasti:  

Löydettyäsi oikeat arvot ,Paina näppäintä  
 

Valitse näytöltä D4 OPT  ja  -näppäimillä. 
 

valittu rivi osoitetaan symbolilla . 



20 

 

 
Kierrä säädintä E3, kunnes ruudulla lukee SAVE. 
siirry nuolinäppäimellä kohtaan SEQ – valitse haluamasi (kappaleen) numero kiertosäätimellä E3 
siirry nuolinäppäimellä kohtaan JOB – valitse haluamasi (sauman) numero kiertosäätimellä E3 
 

Jos haluat nimetä SEQ:n (esim kappale) tai JOB:n (esim sauma), paina -näppäintä 3 sekunnin ajan. 
Nimen ensimmäisen kirjaimen paikka alkaa vilkkua. Valitse kirjain kiertosäätimellä E3, siirry seuraavaan 

kirjaimeen näppäinten ,  tai  kanssa. 
 

Paina 3 sekunnin ajan vahvistaaksesi työn nimen. Valikko palaa samassa askeleen taaksepäin. 
 

paina vielä kerran  vahvistaaksesi tallennuksen ja poistuaksesi muistivalikosta. 
 

Jos kuitenkin päätät, ettet halua tallentaa mitään, paina , niin palaa niihin arvoihin, joilla on viimeksi 
hitsattu. 
 
 
2.4.1 Tallennettujen arvojen palauttaminen muistista 
 
 

Paina näppäintä  

 

Valitse näytöltä D4 OPT  ja  -näppäimillä. 
 

valittu rivi osoitetaan symbolilla . 
 
Valitse LOAD kiertosäätimellä E3 
siirry nuolinäppäimellä kohtaan SEQ – valitse haluamasi (kappaleen) numero kiertosäätimellä E3 
siirry nuolinäppäimellä kohtaan JOB – valitse haluamasi (sauman) numero kiertosäätimellä E3 
 

Vahvista muistista lataus näppäimellä . 
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Jos tämän jälkeen teet säätöjä, JOB ei enää ole käytössä ja viimeisen rivin teksti katoaa näkyvistä. 
 
Muistista poistaminen. 
 
Omat ohjelmat voi poistaa muistista joko yksitellen tai tekemällä aiemmin kuvatun RESET-toiminnon. 
 
Yksitellen poisto tapahtuu seuraavasti 
 

Paina näppäintä  

 

Valitse näytöltä D4 OPT  ja  -näppäimillä. 
 

valittu rivi osoitetaan symbolilla . 
 
Valitse DELETE kiertosäätimellä E3 
siirry nuolinäppäimellä kohtaan SEQ – valitse haluamasi (kappaleen) numero kiertosäätimellä E3 
siirry nuolinäppäimellä kohtaan JOB – valitse haluamasi (sauman) numero kiertosäätimellä E3 

Vahvista muistista poisto näppäimellä . 
Kone kysyy, oletko varma, että haluat poistaa? 

 

Valitse YES kiertosäätimellä E3, jos haluat poistaa, ja vahvista painamalla  
 

Jos haluat poistua tekemättä muutoksia muistiin, paina . 
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