
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

TUOTE: YKSIVAIHEINEN MIG HITSAUSLAITE 
 

Käyttöohjeet 
 

Kiitos valinnastasi ! Jotta saisit laitteestasi parhaan irti, ole hyvä ja lue 
huolellisesti seuraavat suositukset. 
 
I / YLEISET VAROTOIMET 
GYS ei ole velvollinen vastaamaan vahingoista, jotka syntyvät kun laitetta 
käytetään 
seuraavissa tilanteissa : 
- turvaelementtien muuttaminen tai neutralisointi, 
- ei kunnioiteta suosituksia, jotka ovat listattu tähän manuaaliin, 
- laitteen teknisiä ominaisuuksia on muutettu, 
- käytetään laitteita, jotka eivät ole GYS:in toimittamia. 
Laitteen käyttäjän tulee omata riittävä koulutus laitteen käyttöön. 
On erittäin tärkeää, että laite on kytketty pistokkeeseen hyvällä maadoituksella, 
muuten voi syntyä erittäin vaarallinen sähköisku. 
Älä käytä laitetta sateessa (IP 21). 
Hitsaus aiheuttaa kaasuja, työskentele hyvin ilmastoidulla alueella. 
Hitsauksen aikana on välttämätöntä käyttää suojaa silmille, käsineitä, erityisiä 
hitsausvaatteita hitsaajalle ja ympärillä oleville. 
Älä hitsaa tulenarkojen materiaalien läheisyydessä. 
Älä katso hitsauskaarta ilman silmien suojausta. 
Hitsaus synnyttää sähkömagneettisia häiriötä. Käyttäjän velvollisuus on arvioida 
ympäristö ja toimia sen mukaan. 
Tämä tuote kunnioittaa Eurooppalaisia standardeja : 
- direktiivi (matalasta jännitteestä) 73/23 CEE 19/02/1973 (n°95-1081 
03/10/1995) 
- direktiivi (sähkömagneettisesta sopivuudesta) 89/336 CEE 03/05/1989. 
II / VI RRAN JAKELU 
Jos vaaditaan, asenna pistoke 230 V + maadoitus, joka sopii asennukseesi, 
jokainen 
tuote tarvitsee erityisen pistokkeensa : 
- MONOMIG 121 : sulake tyyppi 16A (aM) 
- MONOMIG 161, 165/4 ja UNIVERSAL 3P : sulake tyyppi 
- IMS MIG PRO 25/19 : sulake 40 A (aM) 
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Jos tarpeellista lisää johtokaapelin mittaa, käytä 2.5 mm² kaapelia (6 mm² 
MONOMIG 250/10:lle). 
III / MONOMIG 121 KÄSITTELY 

� Tässä laitteessa on seuraavat ominaisuudet : 
               - Katkaisin “ON”/ “OFF”, 
               - Virran säätö 2 katkaisijasta (4 asentoa), 
               - Langan nopeuden säätö potentiometrillä, 
               - Lämmön suojaus. 
IV / MONOMIG 161 ja UNIVERSAL 3 P KÄSITTELY 

� Näissä laitteissa on seuraavat ominaisuudet : 
              - Katkaisin “ON”/ “OFF”, 
              - Virran säätö katkaisijalla “I” / “II” ja potentiometrillä, 
              - Langan säätö potentiometrillä, 
              - Lämmön suojaus, 
              - Eurooppalainen MIG poltin liitin, 
              - Hitsaustavan valinta (vain UNIVERSAL 3P:ssa) 
 
UNIVERSAL 3 P:ssä, kun valitset elektrodi tavan, käännä “I” / “II” niin ei 
ole toiminnassa. Virran säätö onnistuu vain käyttämällä 
potentiometriä. 
Voit helposti vaihtaa MIG hitsaus tavan elektrodi hitsaustapaan vain kääntämällä 
katkaisijasta. On parempi kytkeä MIG poltin pois. 
 
V / MONOMIG 165/4 ja MIG PRO 25/19 KÄSITTELY 

� Näissä laitteissa on seuraavat ominaisuudet : 
               - Katkaisin “ON”/ “OFF”, 
               - Lämmön suojaus, 
               - Virran säätö katkaisimesta, jossa 4 asentoa (6 asentoa  
                  MIG PRO 25/19:lle), 
               - Langan nopeuden säätö potentiometristä, 
               - Potentiometriin integroidulla katkaisijalla pisteen pituuden säätö : se       
                 sallii automaattisesti hitsauspisteen pituuden säädön. 
               - Potentiometriin integroidulla katkaisijalla pysäytys kahden pisteen  
                 välillä: se sallii automaattisesti toistaa hitsauspisteitä, niin että  
                  hitsauspisteiden välinen aika on säädetty. 
Normaalissa hitsauksessa, pistä nämä 2 potentiometriä “OFF” asennossa. 
- Hitsaus tavan valinta ulkoisista liittimistä. 
 

 

VINKKEJÄ HYVIEN SÄÄTÖJEN SAAVUTTAMISEKSI 
ERITYISTÄ TYÖTÄ VARTEN 
Paras tapa saada hyvät säädöt, toimi seuraavalla tavalla : 
1     - valitse virran syöttö, 
2       - säädä langan nopeus. 
Langan nopeuden säätö tehdään usein “korvakuulolta”: kaaren tulee olla vakaa 
ja päästää pientä ääntä: 
- Jos vauhti on liian hidas, "meteli" on kovaa. 
- Jos vauhti on liian nopea, lanka ei sula oikein ja MIG polttimesta tuleva lanka 
tökkii. 
 
NEUVOJA MIG -laitteesi käyttämiseen 

� Käytä puolia, jotka ovat läpimitoiltaan 200 (noin 5kg) MONOMIG 121, 
161 ja UNIVERSAL 3 P:hen. MONOMIG 165/4 ja IMS MIG PRO 
25/19, käytetään läpimitaltaan 300 puolia. 

� Standardina laitteesi ja sen lisävarusteet ovat säädetty käyttämään 
teräslankaa, joka on läpimitaltaan 0.8 (poikkeus IMS MIG PR 25/19 
säädetty läpimitaltaan 1 langalle) 

� Säädä puolan jarru välttääksesi löysyyttä, jottei lanka menisi sotkuun 
lopettaessasi hitsausta. Mutta älä kiristä jarrua liikaa. 

� Valitse oikeanlainen kela langalle langan läpimitan mukaan.. 
� Säädä kelan paine niin, että lanka tulee polttimesta jouhevasti. Mutta älä 

käytä liika painetta. 
� Käytä poltinta oikeanlaisella tupella ja kontakti putkea langan läpimitan 

mukaan. 
�  

NEUVOJA, KUN KYTETN ALUMIINIA /INOXia 
� Polttimesi asentaminen alumiinille on ensiarvoisen tärkeää. Kysy neuvoja 
       tavarantoimittajaltasi. 
� Seuraavia kohtia tulee noudattaa : 

                  - Käytä 15 cm teräs tuppea polttimen kanssa ennen kontaktiputkea. 
                  - Älä käytä kupari putkea eurooppalaisessa liittimessä. Sen sijaan, 
                     lisää Teflon tuppi langan syöttäjään. 
                  - Käytä kontaktiputkea, joka on läpimitaltaan on yhden mitan 
suurempi 
                    kuin käytettävän alumiinilangan, jota käytetään. 
Jos on välttämätöntä käyttää puhdasta ARGONia kaasuna hitsattaessa alumiinia( 
ARGON/CO2 teräkselle ja inoxille). 
POLTTIMEN PUHDISTUS 

� Sinun tulee puhdistaa kartiomainen suutin ja kontaktiputki erittäin usein. 
Käytä siihen tarkoitettua erityistä sprayta. 

  
 


