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  Uwaga!  
Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. 
Użytkowanie wg zaleceń producenta pozwoli na długie i przede wszytkim bezpiecznie 
użytkowanie półautomatu spawalniczego. 

 

 
Niebezpiecze ństwo  
pora żenia łukiem 
elektrycznym  

 
Niebezpiecze ństwo 
dymów spawalniczych 

 

 
Niebezpiecze ństwo  
poparzenia 

 

Niebezpiecze ństwo  
promieniowania 
ultrafioletowego podczas 
spawania  

 

 
Niebezpiecze ństwo  
pożaru 

 

Niebezpiecze ństwo 
promieniowania 
niejonizuj ącego podczas 
spawania  

 

 
Obowi ązkowo stosuj 
odzie ż ochronn ą 

 

 
Obowi ązkowo stosuj 
rękawice ochronn ą 

 

 
Obowi ązkowo stosuj 
ochron ę twarzy  

 

 
Uwaga na r ęce, poruszaj ące 
się części urz ądzenia 
 

 

 
Niebezpiecze ństwo  
wybuchu  

 

 
Nie do u żytku dla osób ze 
stymulatorami serca 

 

 
Ogólne  
zagro żenie 

 

 
Ryzyko rozmagnesowania 
kart magnetycznych 

 

 
Obowi ązek 
właściwej utylizacji 

 

Nie do u żytku przez 
nieautoryzowany personel. 
Tylko po zapoznaniu si ę z 
instrukcj ą 
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URZĄDZENIE SPAWALNICZE DO SPAWANIA METODAMI MIG/MAG, DR UTEM 
PROSZKOWYM SAMOOSŁONOWYM, TIG oraz MMA DO U ŻYTKU PROFESJONALNEGO 
PRZEMYSŁOWEGO I NIEPRZEMYSŁOWEGO. 
Uwaga: W poni ższym tek ście b ędzie u żywany termin „spawarka”. 
 
1. OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA DLA SPAWANIA ŁUKOWEGO  
Operator (spawacz) powinien być odpowiednio przeszkolony w zakresie bezpiecznego użytkowania 
spawarki, powinien być poinformowany o zagrożeniach związanych z procedurami spawania 
łukowego oraz związanych z nimi środkach ochronnych i procedurach w sytuacjach awaryjnych. 
(Patrz: norma „EN 60974-9: Sprzęt do spawania łukowego. Część 9: Instalacja i użytkowanie). 
 

 
 

- Unikaj bezpośredniego kontaktu z obwodem spawalniczym: napięcie bez obciążenia dostarczane przez 
spawarkę może być w pewnych okolicznościach niebezpieczne. 
- Podczas podłączania kabli spawalniczych, przeprowadzania kontroli i napraw spawarka powinna być 
wyłączona i odłączona od źródła zasilania. 
- Wyłącz spawarkę i odłącz ją od gniazdka sieciowego przed wymianą części eksploatacyjnych palnika. 
- Wykonaj podłączenia elektryczne i instalację zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i obowiązującymi 
przepisami. 
 - Spawarkę należy podłączać tylko i wyłącznie do zasilania z przewodem neutralnym, uziemieniem. 
- Upewnij się, że wtyczka zasilania jest prawidłowo podłączona do gniazda z uziemieniem. 
- Nie używaj spawarki w wilgotnych lub mokrych miejscach i nie spawaj na powierzchniach otwartych 
podczas opadów atmosferycznych. 
- Nie używaj kabli ze zużytą izolacją lub luźnymi połączeniami. 

 

 
 

- Nie spawaj pojemników lub rur, które zawierają lub zawierały produkty płynne lub gazowe. 
- Nie pracuj na materiałach czyszczonych rozpuszczalnikami chlorowanymi lub w pobliżu takich 
substancji. 
- Nie spawaj pojemników pod ciśnieniem. 
- Usuń wszystkie materiały łatwopalne (np. drewno, papier, szmaty itp.) z obszaru roboczego. 
- Zapewnij odpowiednią wentylację lub stosuj urządzenia do usuwania dymów spawalniczych w pobliżu 
łuku; konieczne jest systematyczne ocenianie wartości granicznych narażenia na dymy spawalnicze, 
które będą zależeć od ich składu, stężenia i samego czasu narażenia. 
- Butlę z gazem (jeśli jest używana) należy przechowywać z dala od źródeł ciepła, w tym bezpośredniego 
światła słonecznego. 
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- Stosuj izolację elektryczną odpowiednią dla palnika, przedmiotu obrabianego i wszelkich części 

metalowych, które mogą być umieszczone na ziemi lub w pobliżu. Można to zwykle zrobić, nosząc 

rękawice, obuwie, ochronę głowy i odzież odpowiednią do tego celu oraz stosując płyty izolacyjne lub 

maty izolacyjne. 

- Zawsze chroń oczy odpowiednim filtrem, który musi być zgodny z normą EN 169 lub EN 379, 

zamontowanym na maskach lub używaj przyłbic zgodnych z normą EN 175. 

- Stosuj odpowiednią odzież ochronną (zgodną z normą EN 11611) i rękawice spawalnicze (zgodne z 

normą EN 12477), chroń skórę przed promieniowaniem ultrafioletowym i podczerwonym 

wytwarzanym przez łuk; wszystkie osoby znajdujące się w pobliżu łuku muszą być chronione za pomocą 

ekranów spawalniczych. 

- Hałas: Jeśli dzienna ekspozycja na hałas (LEPd) jest równa lub wyższa niż 85 dB(A) z powodu szczególnie 
intensywnych prac spawalniczych, należy zastosować odpowiednie środki ochrony osobistej 

 

 
Prąd elektryczny płynący przez przewody spawalnicze wytwarza pola elektromagnetyczne (EMF). Pola 
elektromagnetyczne mogą zakłócać działanie niektórych urządzeń medycznych (np. rozruszników serca, 
sprzętu oddechowego, protez metalowych itp.). Należy zastosować odpowiednie środki ochronne dla osób 
z tego typu aparaturą medyczną. Na przykład należy im zabronić dostępu do obszaru, w którym pracują 
spawarki. 
Ta spawarka jest zgodna z normami technicznymi dotyczącymi produktów do użytku w środowisku 
przemysłowym do celów profesjonalnych, może być również wykorzystywana nieprzemysłowo np.: do  
prac hobbystycznych w warunkach przydomowych. Podczas prac nieprzemysłowych należy pamiętać o 
oddziaływaniu pola elektromagnetycznego. 
Operator musi zastosować następujące procedury w celu zmniejszenia narażenia na działanie 
elektromagnetyczne 
- Przewody spawalnicze powinny być ułożone równolegle, jak najbliżej siebie. 
- Trzymaj głowę i tułów jak najdalej od obwodu spawania. 
- Nigdy nie owijaj przewodów spawalniczych wokół ciała. 
- Unikaj spawania stojąc w obwodzie spawania. Trzymaj oba kable po tej samej stronie ciała. 
- Przewody spawalnicze łączące przedmiot spawany ze źródłem energii powinny być połączone 
bezpośrednio z tym przedmiotem lub oprzyrządowaniem, jak najbliżej miejsca spawania. 
- Nie spawaj w pobliżu, siedząc lub opierając się o spawarkę (zachowaj min 50 cm dystansu od urządzenia). 
- Nie pozostawiaj przedmiotów w materiale ferromagnetycznym w pobliżu obwodu spawania. 
- Minimalna odległość d= 20 cm  
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- Sprzęt klasy A: 
Ta spawarka jest zgodna z normami technicznymi dotyczącymi produktów do użytku w środowisku 
przemysłowym, do celów profesjonalnych, może być również wykorzystana do prac nieprzemysłowych. 
Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na oddziaływanie pola elektromagnetycznego w budynkach 
mieszkalnych oraz w pomieszczeniach bezpośrednio podłączonych do sieci niskiego napięcia zasilającej 
budynki do użytku domowego. 
 
 

 

DODATKOWE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI – PROCES SPAWANIA: 

- W środowiskach o podwyższonym ryzyku porażenia prądem; 

- W zamkniętych, małych przestrzeniach; 

- W obecności materiałów łatwopalnych lub wybuchowych ryzyko MUSI BYĆ ocenione z wyprzedzeniem 

i spawanie zawsze musi być wykonywane w obecności innych osób przeszkolonych do interwencji w 

sytuacjach awaryjnych. 

- Wszystkie ochronne środki techniczne MUSZĄ być podjęte zgodnie z 7.10; A.8; A.10 obowiązującej 

normy EN 60974-9: Sprzęt do spawania łukowego. Część 9: Instalacja i użytkowanie”. 

- Spawanie jest ZABRONIONE, jeśli spawarka lub podajnik drutu są obsługiwane przez operatora (np. za 

pomocą pasów). 

- ZABRONIONE jest spawanie na wysokości bez użycia platformy bezpieczeństwa. 

- NAPIĘCIE MIĘDZY UCHWYTAMI ELEKTROD LUB UCHWYTAMI MIG/MAG: praca z więcej niż jedną 

spawarką na jednym elemencie lub na elementach połączonych elektrycznie może generować 

niebezpieczne nagromadzenie napięcia pomiędzy dwoma różnymi uchwytami elektrod lub uchwytami 

MIG/MAG, którego wartość może podwoić dozwolony limit. 

 Należy wyznaczyć koordynatora do ustalenia i oceny ryzyka oraz zastosowania odpowiednich środków 

ochronnych, przewidzianych w sekcji 7.9 obowiązującej normy „EN 60974-9: Sprzęt do spawania 

łukowego. Część 9: Instalacja i użytkowanie”. 

 

  
 

RYZYKA DODATKOWE 

- PRZEWRÓCENIE: ustaw spawarkę na poziomej powierzchni, która jest w stanie utrzymać ciężar: w 
przeciwnym razie (np. pochylona lub nierówna itp.) istnieje niebezpieczeństwo przewrócenia. 

- NIEWŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE: używanie spawarki do prac niezgodnych z przeznaczeniem (np. 
odladzanie rur wodociągowych) jest niebezpieczne. 

- NIEWŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE: używanie spawarki przez więcej niż jednego operatora w tym samym 
czasie może być niebezpieczne. 

- PRZESUWANIE SPAWARKI: Zawsze zabezpieczaj butlę z gazem, zachowując odpowiednie środki 
ostrożności, aby nie spadła przypadkowo (jeśli jest używana). 
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Osłony zabezpieczające i ruchome części obudowy spawarki oraz podajnika drutu powinny znajdować 

się we właściwych pozycjach przed podłączeniem spawarki do zasilania. 

 

OSTRZEŻENIE! Wszelkie operacje ręczne wykonywane na ruchomych częściach podajnika drutu, na 
przykład: Wymiana rolek i/lub prowadnicy drutu; 

- Włożenie drutu do rolek; 
- Zakładanie szpuli drutu do podajnika; 
- Czyszczenie rolek, kół zębatych i obszaru pod nimi; 
- Smarowanie łożysk. 

 
NALEŻY WYKONYWAĆ GDY SPAWARKA JEST WYŁ ĄCZONA I ODŁĄCZONA OD 
GNIAZDKA ZASILANIA. 
 

2. WPROWADZENIE I OPIS OGÓLNY  

ENERGOMATIC 208  to półautomatyczna spawarka cztery w jednym. MMA, TIG DC-Lift, MIG/MAG do 

spawania w osłonie gazów oraz bez gazu (w przypadku drutu samoosłonowego). Najnowsze z serii, 

urządzenie inwertorowe pozwala spawać stale nisko i średniostopowe (konstrukcyjne), stal nierdzewną 

i kwasoodporną, aluminium oraz miedź i jej stopy. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii IGBT 

oraz wysokiej jakości podzespołów, idealne urządzenie dla profesjonalistów, jak i użytku warsztatowego.   

Nadaje się szczególnie do spawania w warsztatach blacharsko-lakierniczych, do spawania blach 

ocynkowanych i lutospawania. Działanie SYNERGII zapewnia szybkie i łatwe ustawianie parametrów 

spawania, gwarantując jednocześnie wysoką kontrolę łuku i jakość spawania. 

 

   2.1 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 

MIG/MAG 

- Synergia (automat) lub spawanie ręczne; 

- Wstępnie ustawione krzywe synergiczne; 

- Prędkość podawania drutu, napięcie spawania i prąd spawania wyświetlane na ekranie LCD; 

- Wybór pracy 2T, 4T i spawanie punktowe; 

- Regulacje zaawansowane: prędkość dojazdowa drutu, regulacja indukcyjności, długość upalania drutu 

oraz czas wypływu gazu po zakończeniu spawania 

- Zmiana polaryzacji dla spawania MIG-MAG/LUTOSPAWANIE lub  spawania BEZ GAZU/ drutem 

samoosłonowym. 

 

TIG 

- Metoda LIFT; 
- Prąd spawania wyświetlany na ekranie LCD. 
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MMA (spawanie elektrodą otuloną) 

- Dostosowanie średnicy elektrody do prądu spawania;  

- Prąd spawania wyświetlany na ekranie LCD. 

 

FUNKCJE DODATKOWE: 

VRD (Voltage Reduction Device™) 
Anti Stick   
Hot Start  
ARC FORCE:    

 

ZABEZPIECZENIA 

- Zabezpieczenie termostatyczne; 

- Ochrona przed przypadkowymi zwarciami spowodowanymi kontaktem palnika z masą; 

- Ochrona przed niestabilnym napięciem (za wysokie lub za niskie napięcie zasilania);  

- Antyadhezyjne (MMA). 

 
2.2 WYPOSAŻENIE STANDARDOWE 

- Urządzenie spawalnicze                                           1 szt. 
- Przewód roboczy (uchwyt spawalniczy) MIG/MAG 1 szt. 
- Przewód roboczy MMA                                              1 szt. 
- Przewód z zaciskiem masowym                                      1 szt. 
- Instrukcja bezpieczeństwa    1 szt. 

 
2.3 WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (dodatkowe)  
- Przewód roboczy (uchwyt spawalniczy) TIG 
- Uchwyt spawalniczy typu „spool gun” 
- Rolka podająca karbowana (dedykowana do spawania drutem proszkowym) 
- Rolka podająca fazowana na U (dedykowana do spawanie aluminium) 
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3. DANE TECHNICZNE 
 
Model ENERGOMATIC - 208  
Opis produktu IGBT INWERTER MIG/MAG / Flux/ TIG/ MMA 
Zasilanie 1 –fazowe, 230 V ± 15%, 50/60 Hz 
Moc znamionowa 7,5 Kw 
Napięcie biegu jałowego 60 V 
Sprawność 40% 
Klasa izolacji  F 
Klasa ochrony obudowy IP21S 
Zabezpieczenie 20 A 
Prąd spawania MMA/ARC/STICK 20-200 A 

MIG/MAG/FLUX 20-200 A 
TIG/ LIFT TIG 20-200 A 

Obciążenie dopuszczalne przy MMA  
 40% cyklu pracy 200 A 

60% cyklu pracy 142 A 
100% cyklu pracy 118 A 
TIG/ LIFT TIG  
35% cyklu pracy 200 A 
60% cyklu pracy 163 A 
100% cyklu pracy 126 A 
MIG/MAG/FLUX  
35% cyklu pracy 200 A 
60% cyklu pracy 152 A 
100% cyklu pracy 118 A 

Prędkość podawania drutu 2,0 -15 m/min 
Średnica drutu Fe 0,6 -1,0 

Ss 0,8 -1,0 
Flux 0,8 -1,0 
AlMg/AlSi 1,0 -1,2 
CuSi/CuAl 1,0 

Funkcje dodatkowe VRD dostępna 
HOT START dostępna 
ANTI STICK dostępna 
ARC FORCE dostępna 
FLUX WELDING dostępna 
PULSE WELDING nie dostępna 

Wymiary i waga Wymiary 
urządzenia 

570x280x450 mm 

Waga urządzenia 14 kg 
Wymiary 
opakowania 

620x320x450 mm 

Waga z 
opakowaniem 

18 kg 
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1 - Panel sterowania 

2 - Gniazdo ‘EURO’ 

3 - Gniazdo  wyjściowe „+” 

4 - Gniazdo wyjściowe „-” 

5 - Przewód zmiany biegunowości 

6 - Gniazdo sterowania uchwytu typu 

„spool gun” 

 

1- Włącznik główny 

2- Króciec do podłączenia gazu 

 

3.1 BUDOWA I PANEL STEROWANIA 
 

 
 

 

1 

2 

5 

 

3 

4 

1 

2 

6 
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1 

3 

1- Przycisk wyboru metody spawania 

2-  Przycisk wyboru rodzaju materiału i gazu 

osłonowego 

3-  Przycisk wyboru dodatkowych funkcji 

      4- Przycisk wyboru średnicy drutu 

5- Pokrętło regulacji grubości spawanego 

materiału, regulacja prędkości podawanego 

drutu 

6- Pokrętło regulacji napięcia 

7- Wyświetlacz z wszystkimi parametrami 

spawania 

5 

2 

4 

6 

7 
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4. INSTALACJA 

 OSTRZEŻENIE! WSZYSTKIE CZYNNOŚCI INSTALACYJNE I PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE MUSZĄ 

BYĆ WYKONYWANE ZAWSZE PRZY WYŁĄCZONEJ I ODŁĄCZONEJ OD ZASILANIA SPAWARCE. 

PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE MUSZĄ BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ EKSPERTÓW LUB 

WYKWALIFIKOWANYCH TECHNIKÓW. 

 
4.1 WARUNKI PRACY 

Miejsce instalacji spawarki należy wybrać tak, aby wloty i wyloty powietrza chłodzącego nie były 

zablokowane; jednocześnie upewnić się, że do urządzenia nie mogą dostać się przewodzące pyły, opary 

żrące, wilgoć itp. Wokół spawarki należy pozostawić co najmniej 250 mm wolnej przestrzeni. 

OSTRZEŻENIE! Ustaw spawarkę na równej powierzchni o wystarczającej nośności, aby nie 

można jej było przewrócić lub niebezpiecznie przesunąć. 

 

4.2 PODŁĄCZENIE DO SIECI 
Przed wykonaniem jakichkolwiek połączeń elektrycznych należy sprawdzić dane na tabliczce 
znamionowej spawarki, aby upewnić się, że odpowiadają one napięciu i częstotliwości dostępnego źródła 
zasilania. 

Spawarkę należy podłączać tylko i wyłącznie do źródła zasilania z uziemieniem. 

- Aby zagwarantować ochronę przed przypadkowym porażeniem, należy stosować następujące typy 
wyłączników różnicowoprądowych: 

- Typ A  dla urządzeń jednofazowych               

 
 4.2.1 WTYCZKA I GNIAZDO 

Podłącz wtyczkę zasilania do gniazdka sieciowego wyposażonego w bezpieczniki lub automatyczny 
wyłącznik; odpowiedni zacisk uziemiający powinien być podłączony do (żółto-zielonego) przewodu 
uziemiającego zasilacza.  
 

Tabela (TAB. 1) przedstawia zalecane wielkości bezpieczników zwłocznych w amperach, wybrane 

zgodnie z max. prądem znamionowym wytwarzanym przez spawarkę oraz napięciem znamionowym 

głównego zasilacza. 

  

TAB. 1  

 MO  
 

  
  

 I2 ma 230V 230V mm 2 m/min  dB(A)  

1 ~ 200 T16A 16A 16 2 - 15 <85 
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 OSTRZEŻENIE! Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń -zgodnie z wytycznymi systemu 

bezpieczeństwa producenta (klasa I) - wiąże się z poważnymi zagrożeniami dla ludzi (np. porażenie 

prądem) i rzeczy (np. pożar) 

 
 

4.3 PODŁĄCZENIE OBWODU SPAWALNICZEGO 

Zalecenia 

 

 UWAGA! PRZED WYKONANIEM NASTĘPUJĄCYCH PODŁĄCZEŃ NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE 
SPAWARKA JEST WYŁĄCZONA I ODŁĄCZONA OD SIECI. 
 
 
Tabela 1 (TAB. 1) podaje zalecane wartości dla kabli spawalniczych (w mm2) w zależności od maksymalnej 

energii wytwarzanej przez spawarkę. 

Dodatkowo: 

- Całkowicie obróć złącza kabla spawalniczego w szybkozłączach, aby zagwarantować dobry styk 

elektryczny; jeśli tak nie jest, złącza się przegrzeją. 

- Używaj możliwie najkrótszych kabli spawalniczych. 

 
4.3.1 PODŁĄCZENIE OBWODU SPAWALNICZEGO TRYB MIG-MAG  

Podłączenie butli (jeśli zasadne) 

- W przypadku stosowania Argonu lub mieszanki Argon/CO2 nakręć reduktor (*) na zawór butli gazowej.  

- Podłącz wąż wlotowy gazu do zaworu redukcyjnego ciśnienia i dokręć obejmy (*), aby połączenie było 

szczelne. 

- Poluzuj nakrętkę pierścienia regulacyjnego zaworu redukcyjnego przed otwarciem zaworu butli gazowej 

(*) Akcesoria opcjonalne należy zakupić osobno, jeśli nie są dostarczane z produktem. 

 

4.3.2 PODŁĄCZANIE PRZEWODU MASOWEGO  

Podłącz przewód do spawanego elementu lub metalowego stołu, na którym znajduje się obrabiany 

przedmiot, jak najbliżej miejsca spoiny. Wtyk przewodu masowego podłącz w znajdującej się na przednim 

panelu gnieździe wyjściowym o odpowiedniej polaryzacji, wciśnij i przekręcić (informacje o właściwej 

polaryzacji można znaleźć na opakowaniach materiałów dodatkowych, gdzie każdy producent informuje o 

właściwej polaryzacji). Zbyt luźne podłączenie wtyku masowego powoduje  przedwczesne wypalenie 

wtyku i gniazda prądowego. Zgodnie z ogólną zasadą - przewód masowy w metodzie MIG/MAG 

podłączamy zazwyczaj do gniazda „ ̶  ” ,w przypadku zastosowania drutu samo-osłonowego do gniazda „+”. 
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4.3.3   ZMIANY BIEGUNOWOŚCI (5)  NA UCHWYCIE MIG/MAG  

 

Podczas spawania drutami litymi przewód zmiany biegunowości (5) powinien być podłączony do 

gniazda (3) z polaryzacją „+” zgodnie z rekomendacją producenta drutu, który odpowiednio oznacza 

taką informację w swojej karcie katalogowej oraz samej etykiecie, która znajduje się na opakowaniu i 

samej szpuli drutu spawalniczego. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 Uwaga! 

Podczas spawania drutem proszkowym samoosłonowym ‘FLUX’ należy pamiętać o zmianie polaryzacji 

uchwytu MIG/MAG na „-”. Oznacza to, że przewód zmiany biegunowości (5) powinien być podłączony 

do gniazda (4) oznaczonego symbolem „-” na urządzeniu. Zgodnie z rekomendacją producenta drutu. 

 

 
 

 

 

 

 

3 

4 

5 
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4.3.4 WPROWADZENIE I WYMIANA DRUTU 

      Spawarka obsługuje rozmiary szpul D100 i D200 (o średnicy zewnętrznej 100 i 200 mm). 

 

 OSTRZEŻENIE! Nie wolno umieszczać ani kierować uchwytu blisko twarzy, dłoni lub ciała, 
ponieważ grozi to obrażeniami ciała. 
 
 
    OSTRZEŻENIE! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Należy pamiętać, aby użyć odpowiedniej końcówki prądowej w uchwycie spawalniczym do stosowanej 
średnicy drutu. Uchwyt wyposażony jest w końcówkę do drutu 0,8 mm. Używając innej średnicy drutu 
należy wymienić końcówkę prądową i rolkę podającą. Prowadnik drutu założony w uchwycie jest zalecany 
do spawania drutami Fe i SS. 

 
1. Otwórz pokrywę boczną spawarki. 
2. Na trzpień podajnika włóż szpule drutu, dokręcając docisk.    
3. Koniec drutu nawiniętego na szpuli należy wyprostować lub odciąć.   

 

 
 

 

Ryzyko zmiażdżenia lub zgniecenia podczas wymiany szpuli drutu.  

Nie używać rękawic ochronnych podczas wkładania drutu spawalniczego między rolki 

podające 
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3. Zwolnij ramię rolki dociskowej, przesuwając do siebie śrubę napinającą (1) jak na rysunku poniżej.  
4. Podnieś ramię rolki dociskowej do góry. 
5. Sprawdź czy rolka jest odpowiednia do średnicy drutu. W standardzie jest rolka 0,8 i 1,0. Za pomocą  
śruby (2) można odkręcić i odwrócić rolkę stosownie do średnicy drutu lub też ją wymienić. 
Do spawania drutem rdzeniowym (proszkowym) zalecane jest stosowanie rolki karbowanej (opcja 
dodatkowa). 
6. Wprowadź drut elektrodowy przez prowadnik miedzy rolkami i dalej do uchwytu  spawalniczego. 
7. Opuść ramię rolki dociskowej i następnie odpowiednio wyreguluj docisk rolki. (2). Zbyt mała siła docisku, 
powodować będzie ślizganie się rolki napędowej. Zbyt duża, powoduje deformacje drutu i jego skrawanie. 
8. Zamknąć pokrywę obudowy. 

 
 
 

 
 

 
 

2 

1 
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5. OBSŁUGA SPAWARKI 
 
Po podłączeniu urządzenia do źródła prądu włącz je przyciskiem (1), umieszczonym na tylnej części 
obudowy spawarki. Następnie wybierz odpowiednią metodę spawania przyciskiem   

 
(*) poczekaj około 5 s do czasu, gdy wybrana funkcja przestaje migać, wtedy też zostaje zatwierdzona 
 
Wybierz z następujących 

 
 
SYN – spawanie metodą MIG/MAG z ustawieniami synergicznymi 
MAN – spawanie metodą MIG/MAG z ustawieniami manualnymi 
MMA – spawanie metodą MMA (elektrodą otuloną) 
TIG – spawanie metodą TIG LIFT 
 
5.1 SPAWANIE W TRYBIE SYNERGIA MIG/MAG 
 
 

Po zatwierdzeniu trybu  Synergia. Urządzenia dobiera automatycznie parametry spawania w zależności 
od grubości spawanego materiału i pokazuje nastawione parametry: 
 

 
 

- tryb spawania, 

- rodzaj spawanego materiału, 

- gaz osłonowy, 

- cold welding (dla grubości materiału 

≤ 0,9 mm), 

- średnicę drutu, 

- graficzny wskaźnik kształtu spoiny i 

grubości spawanego materiału 

- natężenie i napięcie prądu spawania, 

- symbole opcji zaawansowanych (*) 
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Prędkość dojazdowa drutu. Regulacja w zakresie 20 ÷ 100 % prędkości obrotowej 

podajnika. Skala regulacji: 0 ÷ 10 

 

 
  Za pomocą przycisku 

  
możesz regulować parametry zaawansowane zarówno w trybie synergicznym jak i manualnym. 

  

 

  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Regulacja indukcyjności. Odpowiednio zmienia się kształt spoiny na wyświetlaczu. 

Lico spoiny od wypukłego do wklęsłego 

Pozwalająca na wprowadzanie mniejszej ilości ciepła w miejsce spawania 

Skala regulacji: - 10 ÷ 10 ( „0” – ustawienia zalecane) 

Wysokość upalania drutu po zakończeniu spawania. Regulacja w zakresie 0÷200 ms 

Skala regulacji: 0 ÷ 10 

Czas wypływu gazu po zakończeniu spawania (s) - od wygaszenia łuku.  Funkcja 

pomocna w celu osłonięcia krzepnącego jeziorka spawalniczego. Brak dodatkowej 

osłony gazowej może skutkować utlenianiem się spoiny. Skala regulacji: 0 ÷ 2,0  

Spawanie punktowe. Zakres regulacji 0,1 do 5 s. (funkcja dostępna jedynie w 2T) 

Skala regulacji: 0 ÷ 10 

2T / 4T – dwutakt/ czterotakt 

Dwutakt - wciśniecie przycisku inicjuje wypływ gazu i prąd spawania, zwolnienie 
przycisku wyłącza prąd spawania 

Czterotakt - wciśnięcie i zwolnienie przycisku uchwytu MIG inicjuje wypływ gazu i 
prąd spawania. Ponowne wciśnięcie i zwolnienie przycisku wyłącza prąd spawania. 
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Za pomocą przycisku 

 
 - wybór rodzaju materiału ( Fe, SS, Flux, AlMg/AlSi, CuSi/CuAl); 
 - rodzaj gazu osłonowego  (Ar, Ar+CO2); 
 
Za pomocą przycisku 

 
- wybór średnicy drutu  
 
Wykaz programów synergicznych 

Materiał Średnica drutu Gaz osłonowy 

Fe – stal czarna 0,6 / 0,8 / 1,0 CO2 / Ar+ CO2 

Ss – stal nierdzewna 0,8 / 0,9 / 1,0 Ar+ CO2 

Flux – drut rdzeniowy 
samoosłonowy (*) 

0,8 / 0,9 / 1,0 bez gazu 

AlMg/AlSi – stopy aluminium 1,0 / 1,2  Ar 

CuSi/ CuAl – stopy miedzi 
(**) lutospawanie  

0,8 / 1,0  Ar 

 
(*)W przypadku spawania drutami rdzeniowymi w osłonie gazu, należy przejść na tryb spawania manualny 
i wybrać odpowiednio spawany materiał Fe lub Ss.  
 
(**) 
LUTOSPAWANIE - to metoda, która dostarcza o wiele mniejszą energię spawania niż standardowy proces 
MIG/MAG. To powoduje, że lutospawanie wykorzystuje się do łączenia cienkich blach pokrytych warstwą 
cynku. Metoda lutospawania stosowana jest jednak nie tylko do spajania blach ocynkowanych, ale też 
cienkich blach wykonanych ze stali nierdzewnych oraz różnoimiennych połączeń, m.in. stali 
kwasoodpornej ze zwykłej jakości stalą lub miedzi ze stalą. 

 
Funkcja “COLD Welding” 
Ten tryb uruchamia się automatycznie, gdy wybrana zostanie grubość materiału mniejsza od 0,9 mm.  

Opis: kontrola łuku w czasie rzeczywistym i natychmiastowa korekcja parametrów minimalizują skoki 

prądu, co jest charakterystyczne dla spawania łukiem zwarciowym i przekłada się na niskie obciążenie 

cieplne spawanego elementu. W efekcie tego z jednej strony następuje zmniejszenie deformacji 

materiałów, z drugiej - płynne i dokładne przenoszenie materiału spawalniczego oraz tworzenie łatwej do 

modelowania spoiny. 

Korzyści: 

- łatwe spawanie cieńszych materiałów; 

- zmniejszona deformacja materiału,  

- stabilny łuk nawet podczas pracy z niskimi prądami; 
- szybkie i dokładne spawanie punktowe;  
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5.2   SPAWANIE W TRYBIE MANUAL MIG/MAG 

 

           
 
 
 

 Ręczny tryb pracy ; 

      Parametry spawania;   m 

 Prędkość podawania drutu;     

Napięcie spawania;     

Prąd spawania; 

W trybie ręcznym prędkość podawania drutu i napięcie spawania są regulowane oddzielnie. Pokrętłem 

(5) regulujemy prędkość podawania drutu, pokrętłem (6) napięcie spawania, które determinuje moc 

spawania i wpływa na kształt spoiny. Prąd spawania jest pokazywany na wyświetlaczu tylko podczas 

spawania. 

 
 
 
 
 
 
 
 

min 
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Rysunek podsumowujący panel sterowania w metodzie spawania MIG/MAG 

 

 
 
 
6.   SPAWANIE MMA (elektrodą otuloną) 
 

6.1 ZASADY OGÓLNE 
- Konieczne jest przestrzeganie zaleceń podanych przez producenta na opakowaniu elektrod, które 
wskazują prawidłową biegunowość elektrody i względny prąd znamionowy. 
- Prąd spawania jest regulowany w zależności od średnicy stosowanej elektrody. 
 
Przykład prądów stosowanych dla różnych średnic elektrod zestawiono poniżej: 
 

Ø Elektroda 
(mm) 

Natężenie prądu spawania (A) 

Min. Max. 

1.6 20 40 

2.0 40 60 

2.5 60 100 

3.2 100 140 

4.0 140 200 

 
Szeroki zakres prądowy dla każdej średnicy elektrody wynika z pozycji spawania. Tak więc dla pozycji 

podolnej będzie stosowane dużo wyższe natężenie prądu, niż w przypadku pozycji sufitowej czy też 

spawania w pozycji pionowej.  

 

 OSTRZEŻENIE: 
Niestabilność łuku spowodowana składem elektrody może wystąpić w zależności od marki, rodzaju  
i grubości powłok elektrody. 
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6.2    WYŚWIETLACZ W TRYBIE MMA  

 

Tryb pracy MMA 

 Parametry spawania: 

 

napięcie spawania 

 

prąd spawania 

 

zalecana średnica elektrod 

 

 
 
 
 
 
Za pomocą przycisku  

 
Wybieramy funkcje dodatkowe dla metody MMA: 
 
Funkcja VRD (Voltage Reduction Device™) –  OFF/ ON 
gdy włączona, obniżone napięcie biegu jałowego. System w ciągu kilku milisekund po zakończeniu 
spawania, redukuje napięcie na elektrodzie otulonej do bezpiecznego obniżonego poziomu. System 
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redukcji napięcia VRD zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo spawaczowi, szczególnie w warunkach 
podwyższonego ryzyka porażenia prądem elektrycznym. 
 
Funkcja Anti Stick – OFF/ ON 
jest to układ zabezpieczający przed nadmiernym przyklejaniem się elektrody. W przypadku zwarcia  
i przyklejania się elektrody, układ zmniejsza prąd spawania umożliwiając tym samym oderwanie jej od 
spawanego materiału. 
 
Funkcja Hot Start - tzw. gorący start,  – 0 do 10 
zwiększa wartość prądu w momencie zajarzania łuku w stosunku do wartości nastawionej na panelu 
spawarki. Znacznie ułatwia zajarzanie elektrody otulonej. 
 
Funkcja ARC FORCE:   0 do 10 

ARC FORCE umożliwia regulację dynamiki łuku spawalniczego. Zmniejszenie wartości funkcji daje łuk 

miękki i mniejszą głębokość wtopu, natomiast zwiększenie wartości funkcji powoduje głębsze wtopienie  

i możliwość spawania łukiem krótkim. Przy ustawieniu największej wartość dla funkcji ARC FORCE możliwe 

jest elektrody w przepalenie materiału. 

 

 

Rysunek podsumowujący panel sterowania w metodzie MMA 
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7. SPAWANIE TIG: OPIS PROCESU 

 

7.1  ZASADY OGÓLNE 

Metoda spawania TIG DC jest odpowiednia dla wszystkich rodzajów stali niskostopowych  

i wysokowęglowych oraz takich materiałów jak miedź, nikiel, tytan i ich stopów. Do spawania metodą 

TIG DC z elektrodą na biegunie (-) zwykle używa się elektrody z 2% ceru (oznaczenie szare). Elektrodę 

wolframową należy ostrzyć osiowo za pomocą tarczy szlifierskiej,  upewniając się przy tym, że końcówka 

jest idealnie symetryczna, aby zapobiec odchyleniom łuku. Elektroda musi być zeszlifowana na całej 

długości. Czynność tę należy powtarzać okresowo w zależności od użytkowania i stanu zużycia elektrody 

lub gdy sama elektroda została przypadkowo zanieczyszczona, utleniona lub użyta nieprawidłowo. 

Natężenie prądu spawania jest zależne od rodzaju i grubości spawanego materiału, średnicy i rodzaju 

elektrody nietopliwej, biegunowości spawania, pozycji spawania i rodzaju gazu osłonowego. Natężenie 

prądu spawania ma wpływ na szerokość spoiny i głębokość. Oddziałuje na temperaturę końca elektrody 

nietopliwej oraz ilość ciepła wprowadzoną w materiał spawany. Zbyt niskie natężenie prądu spawania, 

wpływa na problemy z uzyskaniem odpowiedniego przetopu. Wzrostowi natężenia spawania 

towarzyszy większa głębokość wtopienia i prędkość spawania. Zbyt wysokie natężenie prądu spawania, 

może być przyczyną powstawania nadtopień na końcu elektrody nietopliwej (wtrącenia metaliczne w 

spoinie) lub miejscowego przegrzania materiału spawanego (tzw. miejscowe wypalanie dziur w 

materiale). Aby spawanie dawało dobry rezultat, należy dobrać średnicę elektrody odpowiednią do 

stosowanego natężenia prądu oraz grubości spawanego materiału, patrz  poniższa tabela  

 
SUGEROWANE PARAMETRY SPAWANIA  

 

 
Standardowo elektroda wystaje z ceramicznej dyszy na 2-3 mm. 

Spoina jest tworzona przez topiące się krawędzie. Spoiwo nie jest potrzebne przy spawaniu odpowiednio 
przygotowanego cienkiego materiału (do ok. 1 mm). Większa grubość wymaga prętów wykonanych z tego 
samego materiału co materiał podstawowy i o odpowiedniej średnicy, z odpowiednio przygotowanymi 
krawędziami. Dla uzyskania dobrego rezultatu spawania ważne jest dokładne oczyszczenie skosów spoiny 
oraz powierzchni spawanego elementu w strefie spawania przed rozpoczęciem pracy. Powierzchnie muszą 
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być błyszczące metalicznie i wolne od tłuszczów, brudu, rdzy i farby. Należy również w miarę możliwości 
usunąć warstwę zgorzeli. W wielu wypadkach wystarczy do tego szczotkowanie. Tam, gdzie jest to 
niewystarczające, należy przygotować powierzchnię szlifując lub obrabiając ją mechanicznie w inny 
sposób. W przypadku materiałów odpornych na korozję wolno stosować tylko szczotki ze stali 
nierdzewnej, ponieważ w przeciwnym wypadku może dojść do zakażenia rdzą z cząstek metali 
pozostających na powierzchni 
 
7.2  PROCEDURA TIG LIFT – zajarzenie łuku poprzez potarcie (LIFT STRIKE) 
 

- Pokrętłem C-2 ustaw prąd spawania na żądaną wartość; Dostosuj prąd podczas spawania do 
rzeczywistego wymaganego współczynnika cieplnego. 

 

- Upewnij się, że gaz płynie prawidłowo 
- Do zajarzenia łuku dochodzi w wyniku potarcia elektrody. Należy szybko zetknąć ją ze spawanym 
materiałem, a następnie podnieść do góry, aby w ten sposób zaciągnąć łuk. Ponieważ wartość prądu 
rozruchowego jest niewielka, wolframowa elektroda nie przywiera mocno do materiału, a jej zaostrzony 
czubek nie ulega uszkodzeniu.  
- Umieść końcówkę elektrody na obrabianym przedmiocie, delikatnie dociskając. 
- Natychmiast podnieś elektrodę o 2-3 mm, aby uzyskać zajarzenie. Spawarka początkowo dostarcza 
zmniejszony prąd. Po kilku sekundach podawany jest ustawiony prąd spawania. 
- Szybko podnieś elektrodę z przedmiotu obrabianego, aby przerwać spawanie. 
 
7.3  WYŚWIETLACZ LCD W TRYBIE TIG  

-  Tryb pracy TIG; 

napięcie spawania;    

prąd spawania; 
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8.  KODY BŁEDÓW URZĄDZENIA 

 
Reset następuje automatycznie, gdy ustanie przyczyna aktywacji alarmu. Komunikat alarmowy, który 
może pojawić się na wyświetlaczu: 

-     Zadziałał wyłącznik termiczny spawania. Praca zostaje przerwana do momentu obniżenia 
temperatury urządzenia. 

9.  KONSERWACJA  

 

 OSTRZEŻENIE! PRZED PRZEPROWADZENIEM CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH UPEWNIJ 

SIĘ, ŻE SPAWARKA JEST WYŁĄCZONA I ODŁĄCZONA OD ŹRÓDŁA ZASILANIA. 

 

9.1   KONSERWACJA STANDARDOWA: 

CZYNNOŚCI KONSERWACJI RUTYNOWEJ MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ OPERATORA. 

 9.1.1 Uchwyt 

- Nie kładź uchwytu ani jego przewodu na gorących elementach; może to spowodować stopienie 

materiałów izolacyjnych i trwale uszkodzić uchwyt lub jego elementy. 

- Regularnie sprawdzaj przewody gazowe oraz uszczelki na złączach. 

- Dokładnie dopasuj końcówkę oraz dyszę do wybranej średnicy drutu, aby uniknąć przegrzania, złej 

dyfuzji gazu i słabej wydajności. 

- Przynajmniej raz dziennie sprawdzaj części wymienne palnika pod kątem zużycia oraz 

prawidłowego zamontowania: dysza, elektroda, zacisk uchwytu elektrody, dyfuzor gazu. 

- Przed użyciem spawarki zawsze sprawdzaj, czy części wymienne palnika nie są zużyte i prawidłowo 

zmontowane: dysza, elektroda, zacisk uchwytu elektrody, dyfuzor gazu. 
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9.1.2 Podajnik drutu 

- Regularnie sprawdzaj stan zużycia rolek podajnika drutu, regularnie usuwaj pył metalowy 

osadzający się w obszarze podajnika (rolki i prowadnik drutu). 

 

10.  KONSERWACJA DODATKOWA 

 

WSZELKIE DODATKOWE PRACE SERWISOWE/ KONSERWACYJNE MOGĄ BYĆ WYKONANE JEDYNIE 

PRZEZ OSOBY POSIADAJĄCE ODPOWIEDNIE PRZESZKOLENIE I KWALIFIKACJE M.IN Z ZAKRESU 

ELEKTROMECHANIKI ORAZ Z UWZGLĘDNIENIEM ZAPISÓW NORMY 60974-4. 

 OSTRZEŻENIE! PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO DEMONTAŻU POKRYWY URZĄDZENIA ORAZ 

WYKONYWANIEM JAKICHKOLWIEK CZYNNOŚCI WEWNĄTRZ SPAWARKI  

NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE JEST ONA WYŁĄCZONA I ODŁĄCZONA OD ŹRÓDŁA ZASILANIA. 

Jeżeli wykonujesz jakiekolwiek czynności wewnątrz urządzenia pod napięciem może to 

spowodować poważne obrażenia – porażenie prądem i/lub urazy spowodowane kontaktem z 

ruchomymi częściami. 
- Regularnie sprawdzaj spawarkę, z częstotliwością zależną od użytkowania i zapylenia otoczenia, usuwaj 
kurz osadzający się na transformatorze i prostowniku strumieniem suchego sprężonego powietrza 
(maks. 10 bar),  
- Nie kieruj strumienia sprężonego powietrza na płytki elektroniczne; można je czyścić bardzo miękką 
szczotką lub odpowiednimi rozpuszczalnikami. 
- Sprawdzaj połączenia elektryczne oraz okablowanie pod kątem potencjalnych uszkodzeń, zwracaj 
uwagę na stan izolacji. 
- Po zakończeniu tych czynności ponownie zamontuj panele spawarki i przykręć śruby mocujące. 
- Pod żądnym pozorem nie wykonuj prac spawalniczych , gdy spawarka jest otwarta. 
- Po przeprowadzeniu konserwacji lub napraw należy upewnić się, że wszystkie połączenia i okablowanie 
jest prawidłowe. Zwrócić szczególną uwagę na to, czy nie stykają się  z ruchomymi częściami lub 
częściami, które mogą osiągać wysokie temperatury. Zamocować wszystkie przewody tak, jak 
poprzednio, uważając, aby połączenia wysokiego napięcia transformatora pierwotnego były oddzielone 
od połączeń niskiego napięcia transformatora wtórnego. 
- Do zamykania obudowy należy używać oryginalnych podkładek i śrub. 
 

11. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

 
W PRZYPADKU GDY URZĄDZENIE DZIAŁA NIEPRAWIDŁOWO, PRZED WEZWANIEM SERWISU NALEŻY 
SPRAWDZIĆ STAN SPAWARKI ZGODNIE Z PONIŻSZYM: 
- Sprawdź, czy gdy przełącznik główny jest włączony, świeci również odpowiednia lampka kontrolna. Jeśli 
tak nie jest, oznacza to, że problem dotyczy sieci (kabla, wtyczki, gniazda, bezpieczników itp.) 
- Sprawdź, czy nie załączyło się zabezpieczenie termostatu, przepięciowe lub czy nie nastąpiło zwarcie. 
- W przypadku załączenia zabezpieczenia termicznego poczekaj, aż maszyna ostygnie, sprawdź, czy 
wentylator działa prawidłowo. 
- Sprawdź napięcie sieciowe: jeśli wartość jest zbyt wysoka lub zbyt niska, spawarka przestanie działać. 
- Sprawdź, czy nie ma zwarcia: wyeliminuj przyczynę. 
- Sprawdź, czy wszystkie połączenia obwodu spawalniczego są prawidłowe, w szczególności czy zacisk 
masowy jest dobrze przymocowany do przedmiotu obrabianego, wyeliminuj wszystkie materiały lub 
pokrycia powierzchni (np. farba), które mogą przerywać obwód. 
- Gaz ochronny musi być odpowiednio dobrany pod względem rodzaju i ilości. 
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Objawy usterki Przyczyna Działania 
 
 
 
 
Brak podawania drutu 
elektrodowego (silnik pracuje) 

Za mały docisk rolki. Dokręć docisk prawidłowo 
Nie odpowiednia założona 
rolka prowadząca drut  

Sprawdź poprawność rolki 
względem założonej średnicy 
drutu i rodzaju drutu 

Zanieczyszczony prowadnik 
drutu. 

Przedmuchać sprężonym 
powietrzem prowadnik, lub 
wymienić na nowy 

Zablokowany drut 
elektrodowy w końcówce 
prądowej 

Wymienić końcówkę 
prądową 

Nie prawidłowa średnica 
końcówki prądowej 

Wymień na właściwą 

 
 
 
Porowatość spoiny 
 
 
 

Brak gazu osłonowego Sprawdź czy butla gazu nie 
jest pusta 

Zanieczyszczenie 
powierzchni spawanego 
elementu 

Sprawdź czy spawany 
element jest czysty 

Zastosowano nie właściwy 
gaz lub wadliwy jego 
wydatek 

Sprawdź poprawność 
stosowanego gazu i jego 
parametry nastawcze na 
reduktorze 

Zastosowano nie właściwą 
polaryzację do uchwytu 
spawalniczego i masy 

Sprawdź poprawność 
ustawień zgodnie z 
zaleceniami producenta 

 
 
Nieregularny posuw drutu 
elektrodowego 
 
 

Uszkodzony prowadnik w 
uchwycie 

Wymień na nowy 

Zanieczyszczona końcówka 
prądowa 

Oczyścić końcówkę prądową 
lub wymienić na nową 

Nie właściwy kształt rolki 
podającej 

Wymień rolkę na właściwą 

 
 

12. UTYLIZACJA 
 
Zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/ UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
urządzenie podlega selektywnej zbiórce.                                             

 

 
 


