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VÝSTRAHA – BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ 

VŠEOBECNÉ POKYNY 
Pred začiatkom používania alebo realizácie servisných prác na prístroji si pozorne prečítajte 
nasledujúce bezpečnostné odporúčania. 
Akákoľvek zmena alebo servisný zásah do prístroja, v podobe neuvedenej v návode na obsluhu, sú 
zakázané. 

Výrobca nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za zranenie alebo vecné škody spôsobené nedodržaním pokynov 
uvedených v tejto príručke.  
V prípade problémov alebo otázok s inštaláciou sa obráťte na kvalifikovanú osobu, ktorá inštaláciu urobí za vás.  

INŠTALAČNÉ PROSTREDIE 
Toto zariadenie smie byť použité len na zváranie v rámci povolení uvedených na štítku a/alebo v používateľskej 
príručke. Obsluha musí dodržať bezpečnostné pokyny platné na tento typ zvárania. V prípade použitia 
zváračky/invertora spôsobom v rozpore s bezpečnostnými pokynmi alebo spôsobom nezodpovedajúcim popisu 
v návode na obsluhu sa výrobca zrieka akejkoľvek zodpovednosti za materiálne škody alebo zranenia.  
Toto zariadenie môže byť inštalované iba v bezprašných priestoroch, bez pôsobenia kyselín či ďalších korozívnych 
látok. Prevádzkujte toto zariadenie v otvorených, dobre vetraných priestoroch.  

Prevádzková teplota: 
Pracovný rozsah: od -10 °C do +40 °C (+14 až +104 °F). 
Skladovacia teplota: od -20 °C do +55 °C (-4 až +131 °F). 
Vlhkosť vzduchu: 
nižšia alebo rovná 50 % pri 40 °C (104 °F). 
nižšia alebo rovná 90 % pri 20 °C (68 °F). 
Inštalačná nadmorská výška: 
do 1000 m nad morom (3280 stôp). 

OSOBNÉ A ĎALŠIE OCHRANNÉ POMÔCKY 

Zváranie oblúkom je nebezpečná činnosť, pri ktorej môže dôjsť k závažným, niekedy až smrteľným zraneniam. 
Pri zváraní je zvárač vystavený pôsobeniu nebezpečného tepla, žiareniu zo zváracieho oblúka, pôsobeniu 
elektromagnetických polí, hluku, plynov, výparov a takisto nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom. Osoby 
používajúce kardiostimulátor by sa mali najprv pred použitím zváracieho zariadenia poradiť s lekárom. Pokiaľ chcete 
ochrániť sami seba a tiež ostatné osoby v okolí, musíte dodržať nasledujúce bezpečnostné pokyny:  

Ak sa máte chrániť odevom pred popálením a žiarením, je treba nosiť odev bez manžiet. Odev musí 
mať tepelnoizolačné a elektricky izolačné vlastnosti, byť suchý, ohňovzdorný, v dobrom stave 
a pokrývať celé telo. 

Používajte ochranné rukavice, ktoré majú elektrické a tepelnoizolačné vlastnosti. 
Používajte zvárací ochranný oblek pokrývajúci celé telo: kuklu, rukavice, bundu, nohavice… (závisí 
od konkrétnej aplikácie/konkrétnej realizovanej práce). Pri čistení si chráňte zrak. Nepoužívajte zváracie 
zariadenie v prípade, že nosíte kontaktné šošovky.  
Niekedy je nutné inštalovať protipožiarne zásteny, ktoré chránia priestor pred žiarením vychádzajúcim 
z oblúka, rozstreknutým kovom a iskrami.  
Informujte osoby, nachádzajúce sa v okolí pracovného priestoru, že sa nemajú pozerať do elektrického 
oblúka ani roztaveného kovu a že majú používať pracovné ochranné rukavice.  

Zaistite, aby operátor používal ochranu sluchu, pokiaľ hluk pri práci prekračuje povolené medzné 
hodnoty (rovnaká požiadavka sa týka aj osôb pohybujúcich sa v priestore zvárania).  

Nepribližujte sa k pohybujúcim sa častiam (motor, ventilátor), nestrkajte do nich ruky, pozor 
na vtiahnutie vlasov, odevu atď. do pohybujúcich sa častí stroja.  
Nikdy nedemontujte bezpečnostné kryty z chladiacej jednotky, keď je stroj pripojený na elektrické 
napájanie. Výrobca nezodpovedá za nehody či zranenia spôsobené nedodržaním týchto bezpečnostných 
pokynov.  

Práve zvarený diel má vysokú teplotu a môže spôsobiť popálenie pri manipuláciu. Pri vykonávaní 
údržbových prác na horáku alebo držiaku elektródy skontrolujte, aby tieto diely boli dostatočne chladné. 
Pred každým takým zásahom počkajte aspoň 10 minút. Pokiaľ používate horák chladený vodou, musí 
byť chladiaca jednotka zapnutá. Tým sa zaistí, že chladiaca kvapalina nespôsobí popálenie. 
VŽDY zaistite, aby pracovný priestor bol opustený v bezpečnom stave, pri ktorom nemôže dôjsť 
ku škodám a zraneniam. 2  
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VÝPARY A PLYNY GENEROVANÉ PRI ZVÁRANÍ  

Dym, plyny a prach vznikajúce pri zváraní sú nebezpečné. Je zásadnou požiadavkou zaistiť pri tejto 
práci vetranie a/alebo odsávanie, pri ktorom budú výpary a plyny z pracoviska odstránené. 
Odporúčame používať kuklu s prívodom vzduchu tam, kde nie je dostatočná dodávka vzduchu. 
Skontrolujte, či je nasávanie účinné a je v súlade s bezpečnostnými normami.  

 
 
Pri zváraní v malých priestoroch je treba postupovať opatrne. Operátor musí mať zaistený dohľad z bezpečnej 
vzdialenosti. Zváranie určitých dielov z kovov obsahujúcich olovo, kadmium, zinok, ortuť alebo berýlium môže byť 
extrémne toxické. Používateľ musí tiež odstrániť mastnotu z obrobku pred zváraním.   
Plynové fľaše sa musia skladovať na otvorenom priestranstve alebo vo vetranom priestore. Fľaše (bomby) musia stáť 
vo vertikálnej polohe a musia byť v držiaku alebo na vozíku polohovo zaistené.  
Nezvárajte v priestoroch, kde sa nachádzajú mazacie prostriedky alebo farby.  
 

RIZIKO POŽIARU A VÝBUCHU  
 
Chráňte celý priestor zvárania. Zásobníky so stlačeným plynom a ďalší horľavý materiál musia byť 
umiestnené v bezpečnej vzdialenosti, minimálne 11 m od miesta zvárania.  
Je treba pripraviť si hasiaci prístroj a mať ho pri ruke.  

 
Dávajte pozor na rozstreknutý kov a iskry, ktoré môžu prenikať aj prasklinami. Môžu zapríčiniť požiar alebo výbuch. 
Zabráňte prístupu osôb, odstráňte horľavé predmety a nádoby pod tlakom z priestoru zvárania.  
Nezvárajte nádoby, ktoré sú utesnené, prípadne uzatvorené potrubie. Ak sú otvorené, je treba z nich odstrániť všetky 
horľavé alebo výbušné materiály (olej, benzín, plyn…).  
Pri brúsení by smer triesok nemal byť vedený k osobe, ktorá brúsi, alebo smerom ku zdroju napájania či horľavým 
materiálom.   
 

PLYNOVÉ FĽAŠE   
Plyn unikajúci z fľaše môže viesť až k uduseniu, pokiaľ sa v pracovnom priestore nahromadí 
vo vysokej koncentrácii.  
Prepravu plynových fliaš je treba organizovať s opatrnosťou: fľaše musia byť uzatvorené a zdroj 
zapálenia musí byť z tohto priestoru odstránený. Fľaše prepravujte vo vertikálnej polohe, riadne 
popruhmi zabezpečené a upevnené k podpere či prepravnému vozíku.   
Po skončení zvárania fľaše zatvorte. Nedovoľte, aby na fľašu pôsobili teplotné zmeny alebo aby bola 
fľaša vystavená pôsobeniu slnečného žiarenia. Uzatváracie ventily fľaše musia byť nasmerované 
od priestorov, kde by mohlo dôjsť k ich mechanickému poškodeniu. Plynové fľaše vždy majte 
v bezpečnej vzdialenosti od miesta oblúkového zvárania alebo miest, kde prebieha rezanie, 
od priestoru so zdrojom tepla, iskier alebo plameňa.   
Pri otváraní ventila na fľaši postupujte opatrne. Odstráňte hlavicu a súčasne skontrolujte, či plyn 
zodpovedá vašim požiadavkám.  

 
ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ  

 
 

Zváračku je treba pripojiť na uzemnený napájací zdroj. Zabezpečte, aby prívod bol riadne istený 
(poistkou). Elektrický výboj môže priamo či nepriamo spôsobiť vážne poranenie alebo dokonca 
smrteľný úraz.  

 

Nedotýkajte sa „živých“ častí prístroja, teda pod napätím (tak vo vnútri, ako aj na povrchu prístroja) po pripojení 
na zdroj napájania (horák/letovacia koncovka, uzemňujúci kábel, káble, elektródy) a na zvárací obvod.  
Pred otvorením prístroja musíte najprv odpojiť prístroj zo siete a počkať 2 minúty, než sa vybije statická energia 
z kondenzátorov.  
Nedotýkajte sa súčasne letovacej koncovky alebo držiaka elektród a uzemňujúcej svorky.  
Poškodené káble musí vymieňať kvalifikovaná osoba. Zaistite, aby prierez káblov zodpovedal ich spôsobu použitia 
(predlžovacie a zváracie káble). Pri práci vždy pracujte v suchom odeve, ktorý vás izoluje pred priamym dotykom 
elektrického obvodu. Používajte izolovanú obuv, nech už pracujete v akomkoľvek prostredí.  
 

KLASIFIKÁCIA Z HĽADISKA ELEKTROMAGNETICKEJ KOMPATIBILITY   
Zariadenie triedy A, kam patrí tiež zváračka, nie je určené na prácu v rezidenčnom prostredí, kde sa 
elektrické napájanie dodáva z distribučnej siete. Mohlo by dôjsť k rušeniu, najmä rádiových 
frekvencií a nedodržaniu požiadaviek na tzv. elektromagnetickú kompatibilitu.  

3 
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Toto zariadenie nespĺňa požiadavky normy IEC 61000-3-12 (tzn. elektromagnetická kompatibilita) 
a je určené na pripojenie do súkromných nízkonapäťových napájacích systémov, medzi ktorými 
a verejnou napájacou sieťou je rozhranie vedené na úrovni vysokého napätia. Pokiaľ pripojíte tento 
prístroj do verejnej nízkonapäťovej napájacej siete, musíte ako inštalujúca firma alebo používateľ 
zaistiť, že zariadenie bude vyhovovať požiadavkám na elektromagnetickú kompatibilitu.  

 
Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám normy IEC 61000-3-11 v prípade, že impedancia siete 
v mieste pripojenia elektrickej inštalácie je nižšia ako maximálna povolená hodnota impedancie 
Zmax = 0,383 Ω. 

 
ELEKTROMAGNETICKÉ RUŠENIE  

 
 

Elektrické prúdy pretekajúce vodičom vytvárajú okolo vodiča elektromagnetické pole. Pri zváraní 
vzniká toto pole okolo zváracieho obvodu a zváracej techniky.  

 
Elektromagnetické pole môže narušovať činnosť niektorých lekárskych prístrojov, napr. kardiostimulátorov. Osoby 
s kardiostimulátorom musia prijať určité opatrenia, ak pracujú so zváracím zariadením alebo sa pohybujú v jeho 
blízkosti, napr. obmedzením prístupu či individuálnym vyhodnotením rizík pre takého zvárača.  

 
V snahe minimalizovať vplyv elektromagnetických polí generovaných zváracím obvodom musia všetci zvárači 
implementovať nasledujúce bezpečnostné opatrenia: 
• zváracie káble musia byť vedené súbežne vedľa seba, pokiaľ možno tak, že ich mechanicky navzájom k sebe 

pripojíme; 
• hlavu a telo musíme čo najviac oddialiť od zváracieho obvodu; 
• nikdy si nesmiete omotať zváracie káble okolo tela; 
• nikdy sa nestavajte medzi zváracie káble. Káble vždy umiestnite po jednej strane od seba; 
• uzemňujúcu svorku upevnite v maximálnej blízkosti k miestu zvárania; 
• nepracujte príliš blízko zváracieho zariadenia, neopierajte sa oň a nesadajte si naň; 
• nezvárajte, keď držíte v rukách zváracie zariadenie, prenášate ho alebo prenášate podávač zváracieho drôtu.  

 
Osoby s kardiostimulátorom sa pred začiatkom zvárania musia poradiť so svojím lekárom. 
Elektromagnetické pole môže mať negatívny vplyv na zdravie, niekedy aj neznámeho charakteru. 

 
POSÚDENIE ZVÁRACIEHO PRIESTORU A ZVÁRACEJ INŠTALÁCIE 
Prehľad  

Za inštaláciu a používanie oblúkového zváracieho zariadenia v súlade s pokynmi výrobcu zodpovedá používateľ. Pokiaľ 
sa zistí, že prístroj generuje rušivé elektromagnetické pole, je povinnosťou používateľa vyriešiť túto záležitosť 
s technickou pomocou výrobcu. Niekedy stačí len uzemniť zvárací obvod, inokedy je treba odtieniť zdroj zvárania 
kovovou sieťou a prípadne zabudovať do napájacieho prívodu filtre.   
Posúdenie zváracieho priestoru  
Pred inštaláciou zváračky musí používateľ vyhodnotiť možné problémy s elektromagnetickou kompatibilitou. 
Konkrétne by mal posúdiť nasledujúce: 
a) prítomnosť ďalších napájacích a komunikačných káblov (telefónne, ovládacie káble atď.), umiestnených 
nad a po bokoch zváracieho zariadenia, 
b) prítomnosť TV vysielačov a prijímačov; 
c) prítomnosť počítačov a ďalšieho elektronického vybavenia; 
d) prítomnosť kriticky dôležitých zariadení, napríklad riadiacich systémov priemyselných prevádzok; 
e) zdravie a bezpečnosť osôb pohybujúcich sa v priestore, najmä osôb používajúcich kardiostimulátory a prístroje 
pre nepočujúcich; 
f) kalibračné a meracie zariadenia; 
g) spôsob oddelenia zváračky od ďalších zariadení. 

 
 
 
 
 
  
4 
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Posúdenie zváracieho priestoru 
Rušivé žiarenie musí byť posúdené na základe lokálneho merania podľa čl. 10 CISPR 11: 2009. Merania uskutočnené 
na mieste môžu slúžiť takisto na potvrdenie účinnosti realizovaných opatrení. 
 
ODPORÚČANIA NA ZNÍŽENIE RUŠIVÝCH ELEKTROMAGNETICKÝCH EMISIÍ   

a. Pripojenie na napájaciu sieť: pripojenie na napájaciu sieť musí byť realizované v súlade s odporučeniami 
výrobcu. Pri rušení je treba prijať ďalšie preventívne opatrenia, napr. zabudovanie filtrov do napájacieho prívodu. 
Posúdiť možnosť odtienenia celej trasy vedenia napájacieho kábla vložením do kovovej rúry. Zaistiť kontinuitu 
tienenia po celej trase vedenia kábla.  

b. Údržba zváracieho zariadenia: bežnú údržbu zváračky uskutočňujte podľa odporučenia výrobcu. Všetky 
prístupové miesta, servisné dvierka a kryty by mali byť pri zváracích prácach riadne namontované a uzamknuté. 
Zváracie zariadenie nesmie byť nijako menené, iba nastavované podľa pokynov výrobcu. Iskrisko 
na naštartovanie oblúka a zariadenie na stabilizáciu oblúka musia byť nastavované a udržiavané podľa odporúčaní 
výrobcu.  

c. Zváracie káble: musia byť čo najkratšie, vedené tesne vedľa seba a v blízkosti zeme, prípadne uzemnené.  
d. Ekvipotenciálne prepojenie: nutné posúdiť možnosť ekvipotenciálneho prepojenia všetkých kovových 

predmetov v priestore okolo miesta zvárania. Operátor si však musí uvedomiť, že dotyk elektródy týchto 
navzájom prepojených dielov je nebezpečný.  

e. Uzemnenie zváraného dielca: pokiaľ zváraný dielec nie je uzemnený, čo býva z bezpečnostných dôvodov 
pre veľkosť takého dielca alebo jeho umiestnenie (napr. trup lode alebo kovové konštrukcie stavieb), môže jeho 
uzemnenie v určitých prípadoch znížiť úroveň rušivých emisií.  

 
PREPRAVA ZVÁRACIEHO APARÁTU   

Pri manipulácii so zváračkou nepoužívajte lano. Zváracie zariadenie sa musí presúvať vo vertikálnej 
polohe.   
Nepresúvajte jednotku nad priestorom, v ktorom sa pohybujú osoby alebo nachádzajú predmety.  
Nikdy nezdvíhajte zváracie zariadenie, ak je pripojené k plynovej fľaši umiestnenej v nosnom regáli. 
Pri presune zaistite voľný priechod. 
 

INŠTALÁCIA ZARIADENIA   
• Postavte stroj na podlahu (maximálny náklon podlahy je 10°). 
• Postarajte sa, aby pracovný priestor bol dostatočne vetraný a aby k ovládaciemu panelu bol zaistený voľný prístup.  
• Zvárací aparát nesmie byť používaný v priestore, kde sú výpary s kovovými, elektricky vodivými časticami.  
• Zariadenie umiestnite do priestoru chráneného pred vplyvmi počasia (dážď, priame slnečné lúče).  
• Krytie zváracieho zariadenia je IP21, čo znamená:  

- je zabránené prieniku tuhých telies priemeru ≥12,5 mm dovnútra prístroja 
- zariadenie je chránené proti kolmo dopadajúcim kvapkám vody.    

Výrobca nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za vecné škody či zranenia osôb, spôsobené nesprávnym 
alebo nebezpečným používaním stroja.  

 
ODPORÚČANIA ÚDRŽBY   

- Údržbu by mala vykonávať iba kvalifikovaná osoba. Odporúča sa uskutočňovať údržbu jedenkrát 
za rok.  

- Pri údržbových prácach je treba stroj odpojiť od napájacej siete a počkať 2 minúty na vybitie 
kondenzátorov v stroji. Inak hrozí NEBEZPEČENSTVO úrazu vysokým napätím.  

- Dvakrát až trikrát do roka demontujte kryty a odstráňte z nich prach. Pri tejto príležitosti nechajte 
skontrolovať kvalifikovanou osobou elektrické pripojenie. Vykonajte izolačnú skúšku.  

 
 
- Pravidelne kontrolujte stav napájacích káblov. Pri ich poškodení je treba káble vymeniť. Výmenu musí 

urobiť výrobca, servisný pracovník alebo kvalifikovaná osoba.  
- Zaistite voľný prístup k vetracím otvorom. Tie nesmú byť zablokované a musí byť zabezpečená 

zodpovedajúca cirkulácia vzduchu. 
- Nepoužívajte zváracie zariadenie na nahrievanie potrubia, nabíjanie batérií alebo štartovanie 

automobilových motorov. 
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 INŠTALÁCIA – PREVÁDZKA   
Zváracie zariadenie by mala inštalovať iba autorizovaná osoba. Pri mechanickom nastavovaní musí byť stroj odpojený 
od napájacej siete. Je zakázané zapojovať zdroje do série alebo paralelne.  

 
POPIS VÝROBKU   

GYSMI E163 je invertorová zváračka, jednofázová, prenosného typu, chladená ventilátorom, určená na prácu 
s obalenou elektródou (MMA) a ďalej na oblúkové zváranie volfrámovou elektródou (TIG/WIG Lift) jednosmerným 
prúdom (DC). V režime MMA možno zvárať všetkými typmi elektród: rutilové, antikorové, bázické i zvárať liatinu. 
Pri zváraní metódou TIG/WIG sa dá zvárať väčšina kovov, s výnimkou hliníka a jeho zliatin. Zváračka je chránená 
a bezpečná pri napájaní (230 V +- 15 %). 

 
NAPÁJANIE – UVEDENIE DO PREVÁDZKY   

• Napájací kábel je opatrený koncovkou 16 A, typ CEE7/7, ktorá sa zasúva do jednofázovej sieťovej zásuvky 230 V 
(50 – 60 Hz) s uzemneným nulovým/ochranným vodičom.  
Odoberaný efektívny prúd (I1eff) sa zobrazuje na stroji. Zaistite, aby zdroj napájania a jeho ochranný prvok (poistka 
alebo istič) zodpovedali prúdu odoberanému zváračkou.  
• Zváračka sa zapína stlačením tlačidla «  ».  
• Pokiaľ napätie siete prekročí 265 V, aktivuje sa ochranná funkcia, zváračka prejde do tzv. ochranného režimu 
a na displeji sa objaví .  
 
Po návrate napätia na normálnu hodnotu prejde zváračka späť do prevádzkového režimu. 

 
PRIPOJENIE NA GENERÁTOR   

Zváračka môže byť napájaná z generátora nasledujúcich parametrov: 
- striedavé napätie (AC), nastavené podľa špecifikácie, s vrcholovou hodnotou nižšou než 400 V, 
- frekvencia 50 – 60 Hz.  
Tieto parametre je treba bezpodmienečne skontrolovať, pretože u niektorých zdrojov sa vyskytujú vysoké špičkové 
napätia, ktoré môžu zváračku poškodiť.  

 
ZVÁRANIE OBALENOU ELEKTRÓDOU (MMA – Manual Metal Arc welding = ručné zváranie obalenou elektródou)   

PRIPOJENIE A ODPORÚČANIA  
• Pripojte káble, držiak elektród a uzemňujúci kábel do príslušných zásuviek.  
• Dodržte polarity a hodnoty zváracieho prúdu, ktoré sú uvedené na obale elektród.  
• Pokiaľ invertor nepoužívate, vyberte elektródu z držiaka.  
• Zváračka typu invertor má 3 špecifické funkcie či funkčné režimy:  
- Hot Start – zlepšuje zapálenie oblúka krátkodobým zvýšením zváracieho prúdu. 
- Arc Force – stabilizuje elektrický oblúk tým, že koriguje napätie na oblúku pri zmene vzdialenosti medzi elektródou 

a zvarovým kovom (tavný kúpeľ). 
- Anti-Sticking – táto funkcia umožní jednoduché oddialenie elektródy od zváraného predmetu. Nedôjde tak 

k rozpáleniu elektródy v dôsledku jej „prilepenia“ na zváraný predmet. 
 

ZVÁRACÍ PROCES MMA 
• MMA ŠTANDARD  
Odporúča sa používať režim MMA ŠTANDARD pri väčšine aplikácií. Zvárať možno bežnými obalenými elektródami: rutilovou 
či bázickou a tiež bežné materiály: oceľ, antikoro, liatinu. 
Aktivácia režimu MMA a nastavenie prúdovej hodnoty:  

 
• Spínačom (5) navoľte režim MMA (2). 

MMA              • Na displeji (1) bude raz za 5 sekúnd blikať MMA a nápis sa zobrazí na 1 s.  
 

• Tlačidlami (4) nastavte požadovaný prúd.  
 

• Invertor je teraz pripravený do prevádzky.  
 

OK 
 
6 

 

 



GYSMI E163 SK 
 

MADE IN FRANCE 

 
Pri nastavení režimu Hot Start postupujte takto: 
Odporúčanie:  
- Nižšia hodnota Hot Start na tenké plechy. 
- Vyššia hodnota Hot Start na kovy, ktoré sa ťažko zvárajú (napr. kvôli tomu, že sú znečistené alebo zoxidované).  
 
 

Po nastavení zváračky do režimu MMA Štandard:  
• Stlačte krátko spínač (5).  

 
 • Na displeji (1) sa objaví blikajúce «HS» (Hot Start) a číslice. 

0 – 100 %     
• Tlačidlami (4) nastavte požadované percento.   

OK
 • Stroj je pripravený do prevádzky. 

 
• Režim MMA PULSE  
Tzv. pulzný režim MMA odporúčame použiť najmä pri zváraní vertikálnych zvarov (PF). Pulzný režim zníži množstvo 
vnesenej energie do zvaru, príp. zníži teplotu zvarového kúpeľa a stabilizuje zvarový šev. Bez pulzného režimu je 
treba pohybovať elektródou spôsobom „vianočný stromček“. Pri pulznom režime potom tento spôsob zvaru nemusíme 
robiť. Podľa hrúbky zváraného materiálu rovno posunujeme elektródu nahor. Pokiaľ by ste potom chceli zvarový 
kúpeľ rozšíriť, stačí uskutočniť jednoduchý pohyb do boku, podobne ako pri normálnom plochom zváraní.  
V tomto prípade možno nastaviť početnosť pulzov elektrického prúdu. Režim MMA Pulse umožňuje lepšiu kontrolu 
pri realizácii vertikálnych zvarov.  
 
Aktivácia režimu MMA Puls a nastavenie prúdovej intenzity:  
 

 
Po nastavení zváračky do režimu MMA Štandard:  
• Stlačte tlačidlo (5) na 3 sekundy.   

PULSE    • Na displeji (1) sa rozbliká nápis «PLS» (Pulsed = pulzné) a objavia sa 
číslice 

  

    

     

    • Tlačidlami (4) nastavte požadovanú hodnotu prúdu. 

   OK • Stroj je pripravený do prevádzky. 
      

Pri nastavovaní režimu Hot Start postupujte nasledovne: 
 
Odporúčanie:  
- Nízka hodnota sa hodí na tenké plechy. 
- Vyššia hodnota sa používa na ťažšie zvárateľné kovy (znečistené alebo zoxidované).  
 
 

 Po nastavení zváračky do režimu MMA Pulsed: 
 • Krátkym stlačením spínača (5) nastavte HOT START. 

 • Na displeji (1) sa objaví blikajúce «HS» (HOT START) a číslice. 
0 – 100 %   

 
• Tlačidlami (4) nastavte požadovanú percentuálnu hodnotu.  

 
• Stlačením tlačidla (5) voľbu potvrďte.  

 
OK 
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Frekvenciu pulzov nastavíme takto:  

FREQUENCY 

 Keď je zváračka v režime MMA Pulsed s funkciou HOT START:  
  

  • Frekvenciu pulzov nastavíte krátkym stlačením tlačidla (5).  
 
 
 

0,4 - 20 Hz  

 
• Na displeji (1) sa zobrazí «FrE» (FREQUENCY) a potom číslice.  
 
 
• Tlačidlami (4) nastavte požadovanú frekvenciu (v Hz). 

 

OK • Stroj je pripravený do činnosti. 
 

 
ZVÁRANIE VOLFRÁMOVOU ELEKTRÓDOU V OCHRANNEJ ATMOSFÉRE INERTNÉHO PLYNU (TIG)   

PRIPOJENIE A ODPORÚČANIE  
Zváranie TIG DC (t. j. jednosmerným prúdom) vyžaduje ochrannú atmosféru (argón).  

Pri zváraní TIG/WIG postupujeme takto: 
1. Uzemňujúcu svorku pripojíme na kladný pól (+). 
2. Horák s ventilom pripojíme na mínus (-) pól. (ref. č. 044425). 
3. Hadicu s redukčným ventilom pripojíme na plynovú fľašu. 
Pokiaľ hadica nepasuje na redukčný ventil, možno hadicu napojiť cez skrutkovaciu 
maticu. 
4. Nastavíme režim TIG a nastavíme hodnotu prúdu (viď ods. TIG LIFT). 
5. Nastavíme prietok plynu na regulátore a potom otvoríme ventil do horáka.  
6. Kontaktom medzi elektródou a obrobkom vytiahneme zvárací oblúk. 
7. Na konci zvárania: rýchlo oddialime horák, prípadne vytiahneme oblúk a týmto 
spôsobom aktivujeme automatický pokles prúdu (viď odsek nižšie). Tento pohyb 
urobíme vo výške od 5 do 10 mm. Potom ventil na horáku zatvoríme 
a po vychladnutí elektródy zastavíme prúdenie plynu.  

• TIG/WIG LIFT 
Aktivácia režimu TIG/WIG Lift a nastavenie veľkosti prúdu:  

 
Keď je zváračka v režime MMA Pulse:  
• Stlačte tlačidlo (5) na 3 sekundy.   

TIG • Na displeji (1) sa rozbliká nápis «tIG» (TIG) a objavia sa číslice.   
 

• Tlačidlami (4) nastavte požadovanú hodnotu prúdu.  
 

(A) • Stroj je pripravený do prevádzky. 
  

OK 
 

Funkcia DOWNSLOPE (zníženie hodnoty prúdu): na konci zváracieho procesu sa zvárací prúd priebežne 
znižuje po určitý definovaný čas. Táto funkcia pomáha zabrániť vzniku kráterov a prasklín na konci zvaru.  
Aktivácia funkcie Downslope (progresívne znižovanie intenzity oblúka) :  

 
DOWNSLOPE 

 

 Keď je zváračka v režime TIG LIFT:  

     
• Na nastavenie trvania postupného znižovania intenzity oblúka stlačte 
krátko tlačidlo (5). 

      
     

• Na displeji (1) sa rozbliká nápis «dSt» (DOWNSLOPE) a objavia sa číslice.      
    

1 – 10 s/OFF 

(displej (1)). 

    
• Nastavte hodnotu od 1 do 10 sekúnd, s možnosťou vypnutia tejto funkcie 
(OFF).  

 
• Voliacim tlačidlom (5) potvrďte voľbu.  

 
• Stroj je pripravený do prevádzky. 
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Odporúčané kombinácie/ostrenie (zabrúsenie) elektródy   
        
     Ø Elektróda (mm) Ø dýzy Prietok     Prúd (A) = Ø drôtu     (mm) (argón l/min.)      (prídavný materiál)        
     

0,5 – 5 10 – 130 1,6 9,8 6 – 7 
     

4 – 6 130 – 160 2,4 11 7 – 8 
         
 
Na optimálny priebeh zváracieho procesu je vhodné pred zváraním zabrúsiť elektródu podľa obrázku nižšie:  
 
 
 
L = 3x d. 
 
 
 

 
ODSTRAŇOVANIE PORÚCH 

 
Porucha  

Zváračka nedodáva žiaden prúd 
a žltá kontrolka (tepelná ochrana 

– 6) svieti. 
 

 

M
M

A-
TI

G
 MMA-TIG – svieti kontrolka (1), 

ale netečie prúd.  
Prístroj je pripojený, ale  

po priložení ruky na skriňu cítime  
 vibrácie. 

 Zvar má neadekvátnu kvalitu. 

 Po štarte sa na displeji objaví 
  . 

 Nestabilný oblúk.  

TI
G

 

  
 Volfrámová elektróda sa na konci 

zvárania potiahne vrstvou oxidu 
a stmavne. 

 
 

 

 
Elektróda sa taví.

 
 
 

d 
 

L  
 
 
 
 
 Možné príčiny  Odstránenie 
 

Aktivovala sa tepelná ochrana. 

 

Počkajte na ukončenie cyklu 
chladnutia (cca 2 minúty). Kontrolka 

(6) potom zhasne. 

  
  
   
  
   

 Uzemňujúci kábel, držiak elektródy 
alebo horák nie sú pripojené 

na prístroj. 

  
  Skontrolujte pripojenie. 
   

 
Nesprávne uzemnenie. 

 Skontrolujte pripojenie a uzemnenie 
  inštalácie.    

 
Zámena polarity. 

 Skontrolujte odporúčanú polaritu 
  (+/-) na skrinke na elektródu.    

 Nesprávne napájacie napätie  Skontrolujte parametre siete alebo  
 (230 V +/- 15 %)  generátora 
   

Použite elektródu správnej veľkosti 
na hrúbku zváraného kovu. 

 Chyba spôsobená volfrámovou 
elektródou 

 
  
   Pripravte si správne elektródu. 
    
    

 Priveľký prietok plynu.  Znížte prietok plynu 
 

Zváracia plocha/oblasť. 
 Ochráňte zváraciu oblasť 

pred prievanom.   
   
    

   Skontrolujte a dotiahnite všetky 
plynové prípojky. Počkajte, až 

elektróda vychladne a až potom 
zatvorte prietok plynu. 

 Problém je v plyne, prípadne 
prietok plynu priskoro skončí. 

 
  
   
 

Chyba polarity. 
 Skontrolujte, či zem je pripojená  

  na +.    
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NÁHRADNÉ DIELY  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3  
4 

 
 

2 
 

5 
 
 
 

1  
6  

 
 
 

 OZNAČENIE E163 
   

1 Konektory 51469 
 

  

2 Displej 51914 
 

  

3 Karta elektroniky 97442C 
 

  

4 Sieťový napájací kábel 21487 

 

 

5 Ventilátor 51032 
 

  

6 Oporné pätky 56167 
   

 
ELEKTRICKÁ SCHÉMA  

 
      Keyboard = klávesnica; Power PCB = doska elektroniky (zdroj); Fan = ventilátor 
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ROZHRANIE  

 
 

1 2 3 
 
 
 
 
 
 
    

 

  

7       

    

6 

  
      
     
      
 4 5   

    

 1 Displej 
        

    

 2 
Kontrolka zváracieho režimu „zváranie elektródou“ (MMA) 
 

  
    

 Kontrolka zváracieho režimu „zváranie volfrámovou elektródou“ (TIG/WIG) 

 3   

       
    

 4 Tlačidlo na nastavenie hodnôt - alebo + 
  

    

 5 Tlačidlo na voľbu a potvrdenie 
  

    

 6 
Indikátor tepelnej ochrany 
 

         
    

 7 Tlačidlo na vypnutie/zapnutie zváracieho zariadenia 
  

    

    

  E 163    

  3,7 kg 5 kg    
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ZÁRUKA VÝROBCU 
Záruka výrobcu sa vzťahuje na všetky chyby spôsobené výrobou, prípadne materiálové nedostatky. Záruka má trvanie 
1 rok odo dňa zakúpenia prístroja (treba sa preukázať dokladom o nákupe). Pokiaľ výrobca alebo ním poverená osoba 
uznajú, že uplatnená reklamácia je oprávnená, bude Kupujúcemu prístroj zdarma opravený vrátane prípadnej nutnej 
výmeny náhradných diely. Dĺžka záruky však týmto nebude ovplyvnená a zostane bezo zmeny.  

Záruka sa nevzťahuje na: 
• poškodenia spôsobené pri preprave,
• bežné opotrebenie dielov (napr. káblov, svoriek, ochranných skiel atď.),
• nehody spôsobené nesprávnym používaním (iné než povolené napájacie napätie, pád, demontáž),
• poruchy súvisiace s okolitým prostredím (znečistenie, hrdza, prach).

V prípade vzniku poruchy odovzdajte prístroj svojmu predajcovi a pripojte nasledujúce: 
- doklad o nákupe, s uvedením dátumu (pokladničný bloček, faktúra…),
- popis poruchy.

Pred začatím opravy musí servisné stredisko získať písomný súhlas (podpísaný) s uvedenou kalkuláciou nákladov. 
V prípade záručnej opravy nesie tieto náklady výrobca, avšak nehradí náklady na spätné zaslanie odbornému 
predajcovi.  
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TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 

GYSMI E163 
Hlavné 

Napájacie napätie 
230V +/- 15 % 

Frekvencia siete 50/60 Hz 

Menovitý prúd istiaceho prvku (poistka) 
16 A 

Vedľajšie MMA TIG 

Napätie naprázdno 72 V 

Menovitý výstupný prúd (I2) 10 160 A 

Klasické výstupné napätie (U2) 20,4  26,4 V 10,4  16,4 V 

Imax 14 % 19 % 

60 % 85 A 100 A Výkonová využiteľnosť pri 40 °C (10 min.)* 
podľa normy EN 60974-1. 

100 % 70 A 85 A 

Prevádzková teplota -10 °C  +40 °C 

Skladovacia teplota -20 °C  +55 °C 

Krytie IP21 

Rozmery prístroja (D x Š x V) 19 x 25 x 13,4 cm 

Hmotnosť 3,7 kg 

*Výkonová využiteľnosť (angl. duty cycle; franc. facteur de marche; nem. Einschaltdauer) sa vyjadruje a meria spôsobom podľa normy EN 60974-1 
pri 40 °C počas 10 minút (trvania cyklu). 
Pri intenzívnom prevádzkovom využití sa môže aktivovať tepelná ochrana. V takom prípade sa preruší elektrický oblúk a na displeji sa objaví príslušná 
výstraha . Nevypínajte zváračku, nechajte ju aj naďalej v prevádzke a to tak dlho, dokiaľ sa prístroj sám neuvedie do stavu pripravenosti 
do prevádzky. Pracovná charakteristika zváracieho zariadenia zodpovedá napäťovému zdroju s klesajúcou tendenciou napätia.   
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SYMBOLY 

- Varovanie! Pred samotným použitím si riadne prečítajte návod na obsluhu.

- Jednofázový invertor; jednofázový statický frekvenčný menič/transformátor.

- Zváranie obalenou elektródou (MMA – ručné zváranie kovov elektrickým prúdom).

Zváranie v TIG (netaviacou sa volfrámovou elektródou v ochrannej atmosfére). 

Vyhovuje zváraniu v prostredí so zvýšeným rizikom úrazu elektrickým prúdom. Samotný zdroj prúdu by však nemal byť 
inštalovaný do týchto priestorov.  

Jednosmerný zvárací prúd. 

Uo Napätie naprázdno. 

Výkonová využiteľnosť podľa normy EN 60974-1 (10 minút/-40 °C). 

X(40°C) 

I2 
I2: príslušný zvárací prúd – I2. 

A Ampér

U2: príslušné napätie pri zodpovedajúcej záťaži – U2. 

U2 
V Volt

Hz Hertz 

- Jednofázové elektrické napájanie s frekvenciou 50 alebo 60 Hz.

U1 Menovité napájacie napätie (napätie siete). 

- Menovitý maximálny napájací prúd (efektívna hodnota).

I1max 

- Maximálny efektívny (skutočný) napájací prúd.

- Prístroj vyhovuje požiadavkám európskych smerníc. Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na našich webových stránkach.

- Prístroj zodpovedá požiadavkám noriem EN 60974-1, EN 60974-10, trieda A.
EN 60974-10 

Class A 
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- Výrobok je treba likvidovať oddelene od komunálneho odpadu.

- Značka zhody s požiadavkami EAC (Euroázijskej únie).

- Informácie o teplote (tepelná ochrana).

Spínač na uvedenie do stavu pohotovosti/zapnutie prístroja. 

- Bezpečnostný ochranný prvok predradený záťaži je koordinovaný s následne zaradenými ochrannými prvkami. Prerušenie dodávky
prúdu nastane vytiahnutím zástrčky z domovej zásuvky.  Používateľ by mal vždy zaistiť voľný prístup k zásuvke.

- Počet štandardných elektród, s ktorými sa zváralo 1 hodinu s prestávkou 20 sekúnd medzi každou z nich, delený počtom elektród
s ktorými sa skutočne zváralo pri rovnakých podmienkach bez vypnutia prístroja tepelnou ochranou.

(GYS) 
- Počet normalizovaných elektród, s ktorými sa zváralo 1 hodinu pri teplote 20 °C, s prestávkami v trvaní 20 sekúnd medzi
každou elektródou.

- - S ventiláciou (obsahuje zabudovaný ventilátor). 

- Výrobok je treba likvidovať oddelene od ostatného odpadu (vzťahuje sa naň iba jediná odpadová smernica).

- Výrobok, výrobca ktorého recykluje baliaci materiál a prispieva tak svojou účasťou k celosvetovému systému recyklácie.
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