
 

 

 

 

 

 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 
S-MIG 250C 

S-MIG 350C 

  



 
 
 

2 
 

Prašome perskaityti šią instrukciją, prieš pradedami naudoti šį prietaisą. 

SAUGUMAS 

Prietaisas 

Suvirinimo įranga rankiniam lankiniam suvirinimui su automatiniu vielos padavimu skirta metalinių 
dalių sujungimui lydymo proceso priemonėmis. Lydymas atliekamas lanko pagalba, kuris 
sukuriamas tarp suvirinamos medžiagos ir metalinės vielos, nepertraukiamai tekančios iš degiklio. 
Metalinė viela yra medžiagos užpildas, kuris padeda sujungti detales. Didesnė suvirinimo srovė 
leidžia storesnio lapo suvirinimą.  

Gamintojas ir pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės už suvirinimo aparato padarytą žalą, kai 
dirbama nesilaikant šių nurodymų. 

Bendrosios saugos nuostatos 

Naudojimo instrukcijoje paaiškinta, kokius veiksmus reikia atlikti, norint paruošti prietaisą pirmam 
darbui. Jeigu turite klausimų dėl prietaiso pajungimo ar valdymo, prašome susisiekti su gamintoju ar 
pardavėju.  

Darbo ciklas 

Prietaiso darbo rezultatai yra išreiškiami per įrangos specifikacijas kaip "darbinis ciklas" (ED%), t.y. 
santykis tarp suvirinimo trukmės ir aušinimo laiko. Šis faktorius yra kintamas tam pačias įrenginiui, 
priklausomai nuo esamos apkrovos, t.y. priklausomai nuo išleidžiamos suvirinimo srovės. Jis 
parodo, kaip ilgai gali dirbti prietaisas su nurodyta suvirinimo srove ir esant apkrovai bei yra 
skaičiuojamas 10 min. intervale. Esant suvirinimo srovei su ED 60%, prietaisas nepertraukiamai 
veikia 6 minutes, tada seka trumpas etapas, per kurį atvėsta vidinės dalys. Tada šiluminės perkrovos 
apsauga įjungiama dar kartą. Suvirinimo aparato naudojimas ir suvirinimas gali būti pavojingi Jums 
ir kitiems žmonėms. Todėl suvirinimo įrangos naudotojas būtinai turi perskaityti šias saugos 
priemones, žinoti jas ir jų laikytis. Taip pat visada turėkite omenyje, kad gerai informuotas, apdairus 
suvirinimo įrangos naudotojas, kuris griežtai laikosi nurodytų atsargumo priemonių, yra geriausiai 
apsaugotas nuo nelaimingų atsitikimų. Prieš prietaiso pajungimą, naudojimą ar transportavimą, 
turėtumėte perskaityti šias instrukcijas ir jų laikytis. 

Prietaiso montavimas 

• Prietaiso įrengimas ir priežiūra turi būti atliekami laikantis vietinių reikalavimų, 
numatytų saugos instrukcijose. 

• Tikrinkite kabelių nusidėvėjimą: jei jie yra pažeisti, yra būtina juos pakeisti. Reguliariai 
atlikite sistemos priežiūrą. Naudokite atitinkamo skersmens kabelius. 

• Prijunkite įžeminimo laidą kuo arčiau darbo srities. 
• Nenaudokite prietaiso drėgnoje aplinkoje. 
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• Pasirūpinkite, kad sritis aplink suvirinimo aparatą ir joje esantys objektai, įskaitant 
suvirinimo aparatą, būtų sausi. 

Trečiųjų asmenų sauga ir apsauga 

Kadangi suvirinimo proceso metu atsiranda šilumos spinduliai, būtina užtikrinti, kad būtų taikomos 
tinkamos atsargumo priemonės savo ir trečiųjų asmenų saugumui užtikrinti. 

Niekada nebūkite prie suvirinimo lanko be tinkamos apsaugos. Įsitikinkite, kad suvirinimo dūmai 
yra tinkamai ištraukiami ir suvirinimo darbo vieta yra gerai vėdinama. 

Atsargumo priemonės, siekiant išvengti gaisro ir sprogimo 

Karštas metalas ir kibirkštys gali sukelti gaisrus. Gaisras ir sprogimas kelia daugiau pavojingų 
grėsmių. Laikydamiesi šių taisyklių, galite užkirsti kelią šiam pavojui:  

• Visos degios medžiagos, tokios kaip mediena, pjuviena, dažai, tirpikliai, benzinas, 
žibalas, gamtinės dujos, acetilenas, propanas ir kt., turi būti pašalintos iš darbo vietos ir 
aplinkos, kad apsisaugoti nuo skraidančių kibirkščių. 

• Netoli darbo vietos turi būti gaisro gesinimo priemonės. 
• Negalima atlikti suvirinimo ar pjovimo uždaruose konteineriuose ar vamzdžiuose. 
• Negalima atlikti suvirinimo ar pjovimo cisternose arba vamzdžiuose, net jei jie yra atviri, 

bet turi degių medžiagų, kurios gali sprogti, kai yra veikiamos karščio ir drėgmės ar gali 
sukelti kitų pavojingų reakcijų. 

Avarinės situacijos atveju 

Panaudokite visas būtinas pirmosios pagalbos priemones ir kuo greičiau prašykite kvalifikuotos 
medicininės pagalbos. Saugokite nukentėjusįjį asmenį nuo tolimesnės žalos. 

Produktų sauga 

Produktas atitinka reikiamus Europos bendrijos standartus. 

Draudimai Atvira ugnis 
Atvira šviesa 
Rūkymas 

Įspėjimai Pavojinga įtampa 
Išjungimo pavojus 
Kenksmingos dujos 
Karšti paviršiai 

Pasiūlymai Apsauginiai batai 
Apsauginiai darbo drabužiai 
Suvirintojo pirštinės 
Veido apsauga 
Atjungimas nuo elektros lizdo prieš atidarant prietaisą 
Instrukcijos skaitymas 
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Aplinkos apsauga 

Neišmeskite atliekų į aplinką, o tinkamai jas surūšiuokite. Pakavimo medžiagos, pvz. kartonas, gali 
būti atiduotos perdirbimui. Sugadinta ir / arba nebenaudojama elektrinė ir elektroninė įranga turi 
būti perduota perdirbimui. 

Paskirtis 

Suvirinimo aparatas skirtas šiluminiam geležies metalų sujungimui tirpstančių kraštų ir teikiamos 
suvirinimo medžiagos dėka. Naudojant prietaisą ir nesilaikant bendrų nustatytų taisyklių bei šių 
instrukcijų nuostatų, gamintojas negali būti atsakingas už padarytą žalą. 

Pavojus Aprašymas Apsauga 
Pradūrimas Viela gali pradurti rankas Dėvėkite apsaugines pirštines ir 

saugokite savo rankas 
Purslai 
 

Nudegimo pavojus Dėvėkite apsauginius drabužius ir 
suvirinimo skydelį 

Elektros smūgis 
 

Elektros kontaktas su šlapiomis 
rankomis gali sukelti elektros 
smūgį 

Venkite kontakto su šlapiomis 
rankomis ir atkreipkite dėmesį į 
tinkamą įžeminimą 

Nudegimai Degiklio antgalis ir ruošinys gali 
nudeginti 

Po operacijos leiskite ruošiniui 
atvėsti / dėvėkite apsaugines 
pirštines 

Radiacija / lankas Lankas sukelia infraraudonųjų ir 
ultravioletinių spindulių 
spinduliuotes 

Suvirinimo skydelis, apsauginiai 
drabužiai ir apsauginės pirštinės 

Suvirinimo dūmai 
 

Ilgas kontaktas su suvirinimo 
dūmais gali būti pavojingas 
sveikatai 

Dirbkite gerai vėdinamoje vietoje, 
stenkitės neįkvėpti dūmų 

Slydimas / išjungimas / kritimas Kabeliai gali trukdyti Jums judėti Palaikykite tvarką darbo vietoje 
 

Reikalavimai naudotojui 

Prieš pradedant eksploatuoti įrenginį, naudotojas turi atidžiai perskaityti naudojimo instrukciją. 

Kvalifikacija: Prietaiso naudojimui nereikia jokių specialių įgūdžių, išskyrus kompetingo asmens 
išsamaus įvado. 

Minimalus amžius: Įrenginį gali valdyti vyresni negu 18 metų asmenys. Išimtimi gali būti paauglys, 
kuris naudojasi suvirinimo aparatu profesinio mokymo centre prižiūrint instruktoriui, siekiant įgyti 
darbo su suvirinimo įranga įgūdį. 

Mokymas: Norėdami naudotis prietaisu, reikia tik atitinkamų nurodymų. Specialusis mokymas nėra 
reikalingas. 
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PRIEŠ PIRMĄ NAUDOJIMĄ 

Patikrinimas gavus prekes 

Gavus prekes, patikrinkite, ar pakuotė nėra pažeista ir atidarykite ją. Aparatas turi būti laikomas 
horizontaliai ir stabiliai.  

Pakuotės utilizavimas 

Tinkamai utilizuokite pakuotę. Pakavimo medžiagos, pvz. kartonas, gali būti atiduotos perdirbimui. 

Transportavimas ir laikymas 

Prietaisas gali dirbti ir gali būti saugomas tik horizontalioje padėtyje ir ant lygaus paviršiaus. 
Atkreipkite dėmesį į simbolius, esančius ant pakuotės! Įsitikinkite, kad dujų balionas tvirtai 
pritvirtintas ir uždarytas. 

Įrangos nustatymas 

Prietaiso montavimas turi būti atliekamas laikantis šių nuostatų:  

• Operatorius turi turėti laisvą prieigą prie aparato 
• Niekada nestatykite prietaiso uždaroje erdvėje. Labai svarbu, kad darbo vieta būtų gerai 

vėdinama. Darbo patalpa turi būti švari ir be dulkių 
• Įranga (ypač kabeliai) neturi trukdyti darbui 
• Suvirinimo aparatas gali būti naudojamas tik ant lygaus paviršiaus ir su saugiu dujų 

balionu 
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MONTAVIMAS IR SUJUNGIMAS 

Montavimo ir sujungimo planas 

 

Maitinimo prijungimo schema 

Geltonai žalias laidas yra skirtas apsauginiam žemės 
prijungimui PE. Trys fazės (juodas, rudas ir mėlynas) 
gali būti prijungtos prie laidų L1, L2, L3 (tai turi atlikti 
kvalifikuotas elektrikas). 
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S-MIG 250 C 

ĮVEDIMAS Į EKSPLOATACIJĄ 

Jungtys

 

1 - Teigiamas polius. Vielos padavimo įrenginio arba MMA kabelio pajungimas 

2 - Valdymo linijos jungtis. 

3 - Neigiamas polius. Įžeminimo kabelio jungtis. 

 

 

1 - Mygtukas vielos padavimui 

2 - 2T/4T jungiklis 

3 - Suvirinimo srovės rankenėlė 

4 - Suvirinimo įtampos rankenėlė 

5 - Degiklio jungtis 
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Valdymo panelė 

 

 

1 - Induktyvumo rankenėlė 

2 - Suvirinimo srovės rankenėlė 

3 - Funkcijų jungiklis 

4 - Jungiklis taškinis suvirinimas / suvirimo siūlė  

5 - Ampermetras 

6 - Žalias LED - maitinimo indikatorius 

7 - Geltonas LED - perkaitimo rodiklis, be suvirinimo srovės 

8 - Raudonas LED - trukdžiai 

9 – Voltmetras 
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S-MIG 250 C 

ĮVEDIMAS Į EKSPLOATACIJĄ 

Jungtys 

 

1 - Teigiamas polius. Vielos padavimo įrenginio arba MMA kabelio pajungimas 

2 - Valdymo linijos jungtis. 

3 - Neigiamas polius. Įžeminimo kabelio jungtis. 

 

 

1 - Degiklio jungtis 

2 - Suvirinimo srovės 
rankenėlė 

3 - Mygtukas vielos 
padavimui 

4 - Suvirinimo įtampos 
rankenėlė 
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Valdymo panelė 

 

1 - Induktyvumo rankenėlė 

2 - Suvirinimo įtampos rankenėlė 

3 – Suvirinimo srovės rankenėlė 

4 – Ampermetras 

5 - Funkcijų jungiklis 

6 – 2T/4T jungiklis 

7 – Dujų jungiklis 

8 - Geltonas LED - perkaitimo rodiklis, be suvirinimo srovės 

9 - Raudonas LED - trukdžiai 

10 - Voltmetras 
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FUNKCIJŲ APŽVALGA 

 

IGbT = bipolinis tranzistorius su elektrodų izoliacija (angl. Insulated Gate 
Bipolar Transistor, sutrump. IGBT) yra puslaidininkių įtaisas, kuris yra 
naudojamas galingoje elektronikoje, kadangi pasižymi didele bipolinių 
tranzistorių nauda (pvz., geras perdavimas, aukšta blokavimo įtampa, 
suvirinimo įrangos tvirtumas) ir lauko tranzistorių privalumais. Taip pat 
naudinga apsauga nuo trumpojo jungimo, IGBT apriboja dabartinę 
apkrovą. IGBT yra tolesnė vertikalios MOSFET-galios plėtra. 

 

AUKŠTA ĮTAMPA = prietaisas yra 3-fazis (380V +/- 10%). 

 

Įžeminimas = Ant kiekvieno suvirinimo aparato yra varžtas ir markiruotė, 
kaip atlikti reikiamą įžeminimą. Prieš naudojimą yra būtina kabelio 
pagalba sujungti suvirinimo įrenginio korpusą su žeme (kabelio pjūvis turi 
būti ne mažesnis kaip 6 mm), siekiant išvengti galimų problemų dėl 
elektros nutekėjimo. 

 

Apsauginės dujos = MIG/MAG suvirinimui yra būtinos apsauginės arba 
aktyvios dujos. 

 

Galingi ventiliatoriai = aukštos kokybės ventiliatoriai užtikrina optimalų 
aušinimą, kai dirbate su šiuo aukštos klasės prietaisu. 

 

Įjungimo / išjungimo jungiklis 

 

MIG / MAG = suvirinimas su apsauginėmis arba aktyviomis dujomis 

 

MMA = MMA funkcija. Virinimas elektrodais iki 4,2 mm skersmens. 

 

VIELOS PADAVIMAS = Paspaudus šį mygtuką prasideda vielos padavimas 
rankiniu būdu. Viela bus paduodama iki tol, kol nebus atleistas mygtukas. Tai 
reikalinga vielos įdėjimui ir padavimo greičio tikrinimui. 
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LED EKRANAI = 2 ekranai rodo faktinę suvirinimo srovę ir suvirinimo įtampą. 

 

„2T“- suvirinimas prasideda, kai jungiklis paspaudžiamas ir suvirinimas 
sustabdomas, kai jungiklis yra grąžinamas į pradinę padėtį. 
„4T”– stiprus srovės padavimas, kai jungiklis paspaudžiamas pirmą kartą, 
standartinės suvirinimo srovės tekėjimas, kai jungiklis grąžinamas į pradinę 
padėtį. Paspaudus jungiklį dar kartą, kai suvirinimas yra baigtas, galutinio 
lankinio srauto suvirinimo srovė pradeda mažėti ir sustoja. Suvirinimo aparatas 
sustabdo siunčiamą srautą, kai jungiklis grąžinamas į pradinę padėtį antrą kartą. 

 

INDUKTYVUMO REGULIATORIUS - induktyvumo nustatymas (įtakoja 
suvirinimo stabilumą, lydymosi gylį ir purslų kiekį). 

 

Taškinis suvirinimas / suvirinimo siūlė (tik S-MIG 250C) 

 

Vielos tiektuvo paruošimas 

1. Apžiūrėkite vielos tiekimo įrenginį. 
2. Atkreipkite dėmesį į ritės laikiklio dydį. Jis turi sutapti su ritės skersmeniu. Tada ant stovo 

pastatykite ritę.  
3. Išpakuokite vielą pagal laikrodžio rodyklę. Vielos galas dažniausiai yra pritvirtintas prie 

ritės. 
4. Atlaisvinkite ritės laikiklio tvirtinimo varžtą. Tada padėkite ritę ant laikiklio. Užsukite 

tvirtinimo varžtą ir priveržkite taip, kad viela negalėtų išslysti. Atkreipkite dėmesį, kad jei 
varžtas bus prisuktas per stipriai, tai gali turėti neigiamą įtaką prietaiso veikimui. Įsitikinkite, 
kad vielos galas yra be šerpetų.  

5. Svarbu: laikykite suvirinimo vielos galą ir atliekant sekančius žingsnius atkreipkite dėmesį, 
kad jis turi įtampos. 

6. Laikykite suvirinimo vielą ir atpjaukite jos banguotą ar sulenktą galiuką. Įsitikinkite, kad ant 
galiuko nėra šerpetų ar aštrių briaunų (jei reikia, atkirpkite dar kartą).  

7. Atlaisvinkite ir nuleiskite spaudimo jėgos modulio svirtį. 
8. Po to pakelkite prispaudimo modulį.  
9. Laikykite suvirinimo vielą ir įleiskite ne mažiau 30 cm vielos į tiekimo angą. 
10. Pakelkite svirtį. Atleiskite ir užtraukite slėgio reguliatorių. Galite atleisti vielą, kai ji laikysis.  
11. Padėkite degiklio kabelį taip, kad suvirinimo viela lengvai pasiektų degiklį.  
12. Paspauskite rankinio vielos padavimo mygtuką. Dabar suvirinimo viela įdedama per žarnų 

paketą. Baikite šią operaciją, kai suvirinimo viela pasirodys iš degiklio. 
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S-MIG 350C nuotrauka 
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SUVIRINIMO PATARIMAI 

Problema Priežastis ir sprendimas Pavyzdys 
Blogas ruošinys 1. Blogas suvirinimo siūlių 

paruošimas 
2. Sulyginkite kraštus ir užfiksuokite 
pakartotiniam suvirinimui  

Siūlių perteklius 1. Atvirosios grandinės įtampa yra per 
maža 
2. Suvirinimo greitis yra per žemas 
3. Blogas suvirinimo degiklio kampas 
4. Per didelis vielos storis 

 

Naudojama per mažai 
metalo 

1. Suvirinimo greitis per didelis 
2. Suvirinimo greičio įtampa yra per 
maža 

 
Siūlės atrodo oksiduotos 1. Ilgas suvirinimas lanku įduboje 

2. Įtempimo reguliavimas 
3. Viela sulenkta arba per toli nuo 
vielos padavimo 
4. Neteisingas vielos padavimo greitis 

 
Nepakankamas šaknų 
įsiskverbimas 

1. Nereguliarūs ar netinkami tarpai 
2. Neteisingas suvirinimo degiklio 
kampas 
3. Uždarykite vielos padavimo vamzdį 
4. Vielos padavimo greičio įtampa 
arba suvirinimo greitis yra per maži 

 

Šaudymas 1. Vielos padavimo greitis yra per 
didelis 
2. Neteisingas suvirinimo degiklio 
kampas 
3. Per didelis atstumas  

Suvirinimo sritis turėtų būti be rūdžių ir dažų. Degiklis turi būti pasirenkamas pagal medžiagos rūšį. 
Mes rekomenduojame iš pradžių išbandyti suvirinimo srovę ant metalo laužo gabalo. 
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PARAMETRŲ LENTELĖS 

Sandūrinis suvirinimas (I siūlė) 

 

Lakšto storis 
t (mm) 

Atstumas g 
(mm) 

Vielos storis 
(mm) 

Suvirinimo 
srovė (A) 

Suvirinimo 
įtampa (V) 
 

Suvirinimo 
greitis 
(cm / min) 

Dujų srautas 
(L / min) 

0,8 0 0,8 – 0,9 60 – 70 16 – 16,5 50 – 60  10 
1,0 0 0,8 – 0,9 75 – 85  17 – 17,5 50 – 60 10 – 15 
1,2 0 1,0 70 – 80  17 – 18  45 – 55  10 
1,6 0 1,0 80 – 100 18 – 19 45 – 55 10 – 15 
2,0 0 – 0,5 1,0 100 – 110 19 – 20 40 – 55  10 – 15 
2,3 0,5 – 1,0 1,0 / 1,2 110 – 130 19 – 20 50 – 55  10 – 15 
3,2 1,0 – 1,2 1,0 / 1,2 130 – 150 19 – 21  40 – 50  10 – 15 
4,5 1,2 – 1,5 1,2 150 – 170  21 – 23  40 – 50 10 – 15 
 

T-sujungimas (plokščias) 

 

 

 

 

 

 

Lakšto storis 
t (mm) 

Kampo dydis 
I (mm) 

Vielos storis 
(mm) 

Suvirinimo 
srovė (A) 

Suvirinimo 
įtampa (V) 
 

Suvirinimo 
greitis 
(cm / min) 

Dujų srautas 
(L / min) 

1,0 2,5 – 3,0 0,8 – 0,9 70 – 80 17 – 18  50 – 60  10 – 15  
1,2 2,5 – 3,0 1,0 70 – 100 18 – 19  50 – 60  10 – 15  
1,6 2,5 – 3,0 1,0 – 1,2  90 – 120 18 – 20  50 – 60  10 – 15  
2,0 3,0 – 3,5 1,0 – 1,2  100 – 130  19 – 20  50 – 60  10 – 20  
2,3 2,5 – 3,0 1,0 – 1,2  120 – 140  19 – 21  50 – 60  10 – 20  
3,2 3,0 – 4,0 1,0 – 1,2  130 – 170  19 – 21  45 – 55  10 – 20  
4,5 4,0 – 4,5 1,2 190 – 230  22 – 24  45 – 55  10 – 20  
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T-sujungimas (vertikalus) 

 

 

 

 

 

 

Lakšto storis 
t (mm) 

Kampo dydis 
I (mm) 

Vielos storis 
(mm) 

Suvirinimo 
srovė (A) 

Suvirinimo 
įtampa (V) 
 

Suvirinimo 
greitis 
(cm / min) 

Dujų srautas 
(L / min) 

1,2 2,5 – 3,0 1,0 70 – 100 18 – 19  50 – 60  10 – 15  
1,6 2,5 – 3,0 1,0 – 1,2  90 – 120 19 – 20  50 – 60  10 – 15  
2,0 3,0 – 3,5 1,0 – 1,2  100 – 130  19 – 20  50 – 60  10 – 20  
2,3 3,0 – 3,5 1,0 – 1,2  120 – 140  19 – 21  50 – 60  10 – 20  
3,2 3,0 – 4,0 1,0 – 1,2  130 – 170  22 – 22  45 – 55  10 – 20  
4,5 4,0 – 4,5 1,2 200 – 250  23 – 26  45 – 55  10 – 20  
 

Perdengimo sujungimas 

 

Lakšto storis 
t (mm) 

Suvirinimo 
vieta 

Vielos storis 
(mm) 

Suvirinimo 
srovė (A) 

Suvirinimo 
įtampa (V) 
 

Suvirinimo 
greitis 
(cm / min) 

Dujų srautas 
(L / min) 

0,8 A 0,8 – 0,9  60 – 70  16 – 17  40 – 45  10 – 15  
1,2 A 1,0 80 – 100 18 – 19  45 – 55  10 – 15  
1,6 A 1,0 – 1,2  100 – 120 18 – 20  45 – 55  10 – 15  
2,0 A / B 1,0 – 1,2  100 – 130  18 – 20  45 – 55  10 – 20  
2,3 B 1,0 – 1,2  120 – 140  19 – 21  45 – 50  10 – 20  
3,2 B 1,0 – 1,2  130 – 160  19 – 22  45 – 50 10 – 20  
4,5 B 1,2 150 – 200  21 – 24  40 – 45  10 – 20  
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PROBLEMŲ NUSTATYMAS IR ŠALINIMAS 

 
Gedimai, priežastys Pašalinimas 
Neramus ir nestabilus lankas? 
Neteisinga suvirinimo įtampos pozicija Koreguokite įtampos jungiklio pagalba 
Per daug / per mažai vielos Nustatykite vielos padavimo reguliatoriumi 
Apdirbamojo gaminio gnybtai atlaisvinti arba 
didelis atsparumas (rūdys, dažai) 

Nustatykite gerą kontaktą tarp ruošinio ir 
ruošinio gnybtų 

Kontakto antgalis nusidėvėjęs arba neteisingas 
skersmuo 

Pakeiskite 

Nustatytas neteisingas dujų kiekis Nustatykite dujų kiekį 
Ruošinys yra nešvarus siūlių srityje Pašalinkite dažus, rūdis, tepalus 
Galingumo dalių defektas Atiduokite prietaisą į remonto dirbtuvę 
Įterpta spiralė purvina Nuvalykite ir pakeiskite 
Padavimo defektas Žiūrėkite žemiau 
Daug purslų suvirinimo metu? 
Per daug vielos Pasukite atgal vielos padavimo reguliatorių 
Per didelė suvirinimo įtampa Perjunkite atgal įtampos reguliatorių 
Ruošinys nešvarus Nuvalykite 
Padavimo variklis neveikia? 
Nėra tinklo įtampos Patikrinkite maitinimo šaltinį 
Elektros tinklo jungiklis yra nustatytas ant 
nulio 

Nustatykite įtampos lygį 

Nesuveikia degiklio jungiklis Įjunkite degiklio jungiklį 
Apsauga Gali pakeisti tik profesionalus elektrikas 
Variklio defektas Atiduokite prietaisą į remonto dirbtuvę 
Nėra vielos transportavimo? 
Spaudimo voleliai pernelyg laisvi Sraigto pagalba padidinkite spaudimą ant 

lakštinės lingės 
Viela linksta į priekį Išlyginkite paleidimo antgalį 
Pasibaigė griovelis ant padavimo rato  Pakeiskite padavimo ratą 
Viela prilipo prie kontaktinio antgalio Pakeiskite kontaktinį antgalį, jei laidas 

deformuotas 
Sumažinkite slėgį 

Maitinimas išjungtas, bet šviečia perkrovos indikatorius? 
Viršijamas darbo ciklas (ED) Leiskite prietaisui atvėsti, išlaikykite ED pagal 

specifikacijų lentelę 
Galingumo modulio defektas Atiduokite prietaisą į remonto dirbtuvę 
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____ Aplinkos apsauga ir atliekų tvarkymas________________________________________ 

Gamintojai vartotojams 

 

Ponios ir ponai,  

naudota elektros ir elektroninė įranga pagal Europos normas [1] neturi būti išmetama kartu su nerūšiuotomis atliekomis, 
o turi būti renkama atskirai. Simbolis su ratukine šiukšlių dėže rodo atskiro surinkimo būtinybę. Prašome prisidėti prie 
aplinkos apsaugos. Pasirūpinkite, kad, kai nuspręsite toliau nebenaudoti šio prietaiso, įrenginys pateks į specialiai 
paskirtą atliekų surinkimo sistemą. 

 

Prašome pasidomėti savo gyvenamosios vietos atliekų surinkimo taisyklėmis. 

 

[1] EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2002/96/EB APIE SENUS ELEKTROS IR ELEKTRONIKOS 
PRIETAISUS.  
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