
  

 

 
 

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä

Käyttöohje

MIG 130

1. Käytä aina hitsausmaskia
2. Käytä aina suojakäsineitä
3. Käytä aina suojavaatteita

MIG-Hitsauskone



Turvallisuusohjeet
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Koska hitsauksen tai leikkauksen yhteydessä on tapaturmavaara, 
ota turvallisuus huomioon käytön aikana.

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen jokaista käyttökertaa 
ja säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten.

1. Kaarihitsaus voi olla vaarallista.

2. Tämä hitsauskone on liitettävä laitteen sähkökoodien mukaiseen virtalähteeseen.

3. Turvallisuutesi vuoksi, sammuta kone ja kytke se irti virtalähteestä, kun uusi lankakela 

 asennetaan, langan kiristysrullaa säädetään tai kosketuskärki vaihdetaan.

4. Kaasusuuttimen on aina oltava asennettuna hitsauksen aikana  -  älä hitsaa, jos 

 kaasusuutinta ei ole asennettu. Kosketuskärki on sähköisesti "kuuma" ja jos se koskettaa  

 maadoitettuun työkappaleeseen, johtaa se vaurioihin.

5. Vain pätevä sähköammattilainen saa asentaa, huoltaa, korjata laitteen noudattamalla 

 kaikkia voimassa olevia paikallisia, alueellisia ja kansallisia säännöksiä.

6. Sähköisku voi tappaa.

7. Irrota laite virtalähteestä ennen polttimen tai kosketuskärjen asennusta, purkua tai huoltoa 

 tai lankakelan vaihtoa.

9. Irrota laite virtalähteestä ennen polttimen tai kosketuskärjen asennusta, purkua tai huoltoa 

 tai lankakelan vaihtoa.

10. Hitsauskaasut ja höyryt voivat olla vaarallisia.

11. Hitsauskipinät voivat aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.

12. Kaarisäteet voivat polttaa silmiä.

12. Kuuma metalli voi aiheuttaa palovamman.

13. Sähkömagneettiset kentät voivat olla vaarallisia.



Varoitus!

Tekniset tiedot
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Muista käyttää kaikkia henkilösuojaimia aina hitsatessasi!

Kaasu / sulatusaine Sulatusaine

Tulojännite 230V

Tulotaajuus 50Hz

Lähtövirta-alue 65-120A

Kuormitettavuus 120A 10%

Avoimen piirin jännite 33V AC

Langan syöttönopeus Säädettävissä portaattomasti

Virta-asetus 2 / 4

Hitsauslanka sulatusaineella Ø 0,6 - 0,9mm

Eristeluokka H

Suojausluokka IP21S

Pitstone Hitsauskone MIG 130



Räjäytyskuva
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Nro. Nimi Määrä
35 KPL 1
34 M5 x 12 Pultti 4
33 Oikeanpuoleinen paneeli 1
32 M5 x 25 Pultti 8
31 Kumituet 4
30 Yleistulppa 1
29 Maadoituskiinnike 1
28 Kiinteä liitäntä 2
27 Säätökytkin 1
26 Virtakytkin 1
25 Ylikuumenemisen merkkivalo 1
24 Tuuletin 1
23 Nuppi 1
22 M4 x 5 Kiristyspultti 2
21 Hitsauspoltin 1
20 Jalusta 2
19 M5 litteä aluslevy 14
18 M5 kääntöaluslevy 10
17 M5 mutteri 10
16 Lämpösuoja 1
15 Pohjalevy 1
14 Muuntaja 1
13 Polttimen suojarengas 1
12 M3 x 16 Pultti 2
11 M4 Mutteri 2
10 M4 kääntöaluslevy 2
9 M4 litteä aluslevy 2
8 Lankakelan pidike 1
7 M4 x 15 Pultti 6
6 Langansyötön moottori 1
5 Levy 4
4 Vasen paneeli 1
3 Yläpaneeli 1
2 Kahva 1
1 M4 x 12 Pultti 20



Muistutus
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HUOM! Tuote ei sisällä hitsauslankaa

1. MIG 130 hitsauskoneessa ei ole kaasu (sulatusaine) toimintoa. Sillä voidaan hitsata maks. 1 kg 
 hitsauslankaa. Muista käyttää oikeankokoista lankaa.

2. Muista myös, että suuttimen ja lankakelan koon on oltava sama. Esimerkiksi, 0,8 mm(0,30”) langalla on 
 käytettävä 0,8 mm(0,30”) elektrodia polttimessa ja valittava 0,8 mm(0,30”) puoli syöttörullassa.

3. Kun polttimen suutin koskettaa työkappaleeseen, tulee hitsauskaaren syttyä. Ja kun polttimen painiketta 
 painetaan, tulee langan syötön ja hitsauksen käynnistyä.

Syöttörullan vaihto

1. Avaa hitsauskoneen yläkansi

2. Nosta paineensäädin (KUVA C-C1) pois tieltä ja siirrä keinuvipu (KUVA C-C2) pois syöttörullasta.

3. Irrota syöttörullan siipiruuvi (KUVA C-C3) kiertämällä sitä vastapäivään ja vedä se pois rullasta.

4. Irrota syöttörulla ja katso rullan molemmalle puolelle merkityt lankakoot.

5. Asenna syöttörulla niin, että käytettävän langan koko on itseäsi päin syöttörullassa.

6. Asenna syöttörullan siipiruuvi (KUVA C-C3).

7. Asenna keinuvipu (KUVA C-C2) paikalleen ja nollaa paineensäädin (KUVA C-C1).
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LANGAN ASENNUS

MIG 130 konetta voidaan käyttää vain 4 tuuman lankakelalla. Asenna lankakela seuraavalla tavalla:

1. Avaa hitsauskoneen kansi ja irrota siipiruuvi (KUVA C-C1) ja välike lankakelan karasta.

2. Työnnä 4 tuuman lankakela karaan ja asenna välike ja siipimutteri.

C4

HITSAUSLANGAN PUJOTTAMINEN KÄYTTÖMOOTTORIN LÄPI HITSAUSPISTOOLIIN

Tässä hitsauskoneessa voidaan käyttää vain suojattua 0,030” tai 0,035” kokoista (0,8 tai 0,9 mm) 
sulatusainelankaa. Asenna hitsauslanka seuraavalla tavalla:

1. Käännä virtakytkin OFF-asentoon ja irrota hitsauskone virransyötöstä.

2. Irrota kosketuskärki ja suutin polttimen päästä.

3. Varmista, että syöttörulla on asennettu oikeaan asentoon käytetylle lankakoolle.

4. Avaa paineensäädin (KUVA C-C1) ja nosta keinuvipu ylös (KUVA C-C2). Varmista, että langan syöttörulla 

 on sopiva hitsauslangan kanssa, syöttörullan asennusluvussa kuvatuin mukaisesti.

 Syöttörulla on asennettu 0,035” (0,9 mm) langalle.

5. Vedä hitsauslankaa ulos kelasta varovasti. HUOMAUTUS: Älä päästä lankaa irti, koska koko kela voi 

 purkaantua.

6. Katkaise pieni osa kaarevasta hitsauslangan etuosasta ja suorista n. 3,0” pituinen osa.

7. Pujota hitsauslanka ohjausputken läpi (KUVA C-C4) ja langan syöttörullan yli polttimen reikään.
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Käyttö

MIG 130 konetta voidaan käyttää useisiin erityyppisiin hitsaustöihin, jota kaikki vaativat harjoittelua ja 
kokeilua, ennen varsinaisen työkappaleen hitsaamista. Seuraava hitsaustoiminto on vain esimerkki 
peruskäytöstä.

1. Liitä maadoituspuristin hitsattavaan työkappaleeseen. Varmista, että maadoituspuristin kiinnitetään 

 kohtaan, jossa ei ole maalia, rasvaa, ruostetta, öljyä jne. Suosittelemme sen asentamista mahdollisimman  

 lähelle hitsauskohtaa.

2. Tarkasta hitsausalue ja varmista, että siinäkään ei ole maalia, rasvaa, ruostetta, öljyä jne.

3. Liitä hitsauskone virtalähteeseen ja käännä kytkin ON-asentoon.

4. Paina liipaisinta, kun poltin on suunnattu kehostasi poispäin ja vapauta se ja leikkaa lanka niin, että se on 

 ~1/4” pituinen kärjen ulkopuolella.

5. Käytä hitsauskypärää, käsineitä ja pitkähihaista paitaa ja pitkiä housuja, aseta polttimen kärjestä ulostuleva  

 lanka hitsattavaan saumaan.

6. Sijoita poltin niin, että se on kohtisuorassa metalliin nähden 15~20” kallistuksella.

7. Kun polttimen suutin koskettaa työkappaleeseen, tulee hitsauskaaren syttyä ja langan syötön käynnistyä,  

 kun liipaisinta painetaan. 

 HUOMAUTUS: Paino-, kohtisuora- tai vetotekniikkaa voidaan käyttää kappaleiden hitsaamisessa.

8. Kun liipaisinta painetaan ja kaari on syttynyt, huomaat sula-aineen muodostuvan; tämä on hitsaussauma 

 ja se seuraa hitsauspistoolin liikettä. Sula-aineen koko määrittää kuinka nopeasti poltinta tulee liikuttaa. 

 Jos poltat materiaalin läpi, liikutat sitä liian hitaasti tai kone on asetettava ”MATALA” jännitteelle. Jos et  

 läpäise materiaalia, liikutat sitä liian nopeasti tai kone on asetettava ”KORKEA” jännitteelle.

9. Vapauta liipaisin hitsauksen lopettamiseksi.

10. Kun hitsaus on valmis, sammuta hitsauskone.

8. Asenna keinuvipu ja nollaa paineensäädin.

9. Kytke kone päälle ja aseta lankanopeus

10. Kun poltinta ei suunnata ketään kohti, paina liipaisinta langan syötön käynnistämiseksi.

 HUOMAUTUS:  Tarkkaile syöttörullaa ja esiintyykö rullan ja langan välillä luistamista. Jos näin on, 

 sammuta kone ja kiristä paineensäädintä yksi kierros ja kokeile uudestaan.

11. Kun lankaa tulee ulos polttimen päästä, asenna kosketuskärki ja suutin. Katkaise lanka n. 1/4” 

 kosketuskärjen päästä.



Maahantuoja
Maahantuoja: Tamforce group, Finland
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Vianetsintä Mahdolliset syyt
Ei kaarta, runsaasti roiskeita -Liian suuri hitsausvirta.

-Poltinta liikutetaan liian hitaasti.
Heikko läpäisy -Liian alhainen hitsausvirta

-Poltinta liikutetaan liian nopeasti

-Syöttöjännite liian matala
Työkappaleeseen palaa reikiä -Liian suuri hitsausvirta

-Poltinta liikutetaan liian hitaasti.
Hitsauskone ei toimi 
(virtavalo ei pala, kaarta ei muodostu)

-Tarkasta liitäntä virtalähteeseen

Hitsauskone ei toimi, kun liipaisinta painetaan -Tarkasta pääsulake

-Tarkasta liitäntä virtalähteeseen

-Tarkasta pääsulake

-Tarkasta polttimen liipaisin ja sen liitännät

-Lämpösuojaus lauennut-anna jäähtyä, tarkasta 

-Piirilevy-vaihda tarvittaessa
Katkos hitsauspiirissä -Vääränkokoinen kosketuskärki langalle

-Kosketuskärki vaurioitunut - vaihda

-Kosketuskärki löysällä - kiristä

-Syöttörullat kuluneet - vaihda

-Hitsauslanka ruostunut - vaihda

-Painerullan säätö väärä - säädä

-Painerulla juuttuu - voitele - vaihda
Syöttövaroke palanut Syöttövirta liian korkea, vaihda suurempaan, 

30A varokkeeseen
Langansyöttöongelma -Tarkasta asennus, varmista, että lanka on 

  asennettu käyttöohjeen ohjeiden mukaan.

-Kun lankaa ei tule ulos, irrota suutin ja lanka 

  voidaan syöttää ulos.


