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Περιγραφή προϊόντος 

1. Αυτό το μηχάνημα είναι σχεδιασμένο για να συγκολλήσετε μέταλλα όπως  ανοξείδωτα 
μέταλλα και μέταλλα χαμηλά σε άνθρακα. 

2. Είναι εύκολο στην μεταφορά, έχει ωραίο σχεδιασμό και εύκολο στην χρήση. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί παντού και έχει μικρό βάρος για να μπορεί να μεταφέρετε παντού.  

3. Αυτό το μηχάνημα είναι σχεδιασμένο για συγκόλληση με ηλεκτρόδιο.  
4. Είναι εξοπλισμένο με αυτόματο σύστημα διακοπής λειτουργίας από υπερθέρμανση 

(θερμικό). 
5. Η ισχύς μπορεί να ελεγχθεί και να ρυθμιστεί σύμφωνα με το πάχος του μετάλλου.  
6. Αυτό το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με σύστημα ψύξης και ανεμιστήρα.  
7. Για να σηκώσετε το εργαλείο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και την λαβή η το λουρί που 

παρέχεται.  
8. Εξαρτήματα του inverter: Τσιμπίδα, καλώδια, μάσκα, συρματόβουρτσα, γείωση. 
9. Το χάρτινο κουτί χρησιμοποιείτε μόνο για την μεταφορά.  

Προσοχή! Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να αποφύγετε την περίπτωση φωτιάς, 
τραυματισμού, ηλεκτροπληξίας ακόμα και υλικής ζημιάς.   

Οδηγίες ασφάλειας 

- Οι οδηγίες ασφάλειας που αναγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο βοηθούν στην καλή  χρήση του 
εργαλείου και στο να αποφευχθούν οι τραυματισμοί και οι υλικές ζημιές. 

- Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από την χρήση. Διαφορετικά μπορεί να προκληθούν 
σοβαρά ατυχήματα.  

- Η χρήση του inverter μπορεί να προκαλέσει κινδύνους, για τον λόγο αυτό ακολουθήστε πιστά τις 
οδηγίες λειτουργίας.  

- Μην επιτρέπετε σε άλλα άτομα να βρίσκονται κοντά στο χώρο εργασίας σας όταν λειτουργείτε 
το εργαλείο.  

- Άτομα με βηματοδότη δεν θα πρέπει να λειτουργούν το εργαλείο χωρίς την έγκριση του ιατρού.  
- Μόνο εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό θα πρέπει να  λειτουργήσει και διατηρήσει το εργαλείο 

αυτό. 
- Μόνο άτομα που γνωρίζουν καλά την  χρήση του εργαλείου θα πρέπει να το χρησιμοποιούν.  
- Μην χρησιμοποιείτε το  μηχάνημα για άλλο λόγο από αυτό για τον οποίο σχεδιάστηκε.  
- Η ισχύς της πηγής του ρεύματος θα πρέπει να ταιριάζει με αυτή που αναγράφεται πάνω στο 

εργαλείο (220V) 
- Το εργαλείο θα πρέπει να τοποθετηθεί σε οριζόντια επιφάνεια. Σε περίπτωση που το 

τοποθετήσετε σε άλλη επιφάνεια δώστε προσοχή μην γυρίσει.  
- Μην χρησιμοποιήσετε το εργαλείο πάνω σε δοχεία που περιέχουν εύφλεκτα υλικά.  
- Μην τοποθετήσετε εύφλεκτα υλικά κοντά στο σημείο εργασίας.  
- Τα καλώδια και η σύνδεσή τους με το εργαλείο θα πρέπει να είναι απόλυτα μονωμένα.  
- Στο χώρο εργασίας θα πρέπει να βρίσκονται πάντα πυροσβεστήρες και συστήματα πυρόσβεσης.  
- Η σκόνη και η βρωμιά μπορεί να μειώσει την λειτουργία του μηχανήματος. Για τον λόγο αυτό θα 

πρέπει να πραγματοποιείτε συχνά ελέγχους στο εργαλείο.  
- Η έξοδο τάσης του εργαλείου είναι επικίνδυνη. Για το λόγο αυτό μην ακουμπάτε το εργαλείο 

όταν εκείνο λειτουργεί.  
- Θα πρέπει να αναθέσετε σε έναν ηλεκτρολόγο να γειώσει το εργαλείο πριν να το 

χρησιμοποιήσετε.  
- Πριν να αποσυνδέσετε τις τσιμπίδες αποσυνδέστε το εργαλείο από την πηγή του ρεύματος.  
- Καλώδια και άλλα ανταλλακτικά τα οποία είναι φθαρμένα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται.  
- Inverter με χαλασμένο κέλυφος δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται.  
- Για εφαρμογές σε στενούς χώρους χρησιμοποιήστε συσκευές προστασίας κατά της 

ηλεκτροπληξίας.  
- Μετά από κάθε χρήση του εργαλείο αποσυνδέστε το πάντα από το ρεύμα.  
- Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο στην βροχή ή σε καταστάσεις με πολύ υγρασία.  
- Το εργαλείο θα πρέπει να είναι τοποθετημένο σε καλά αεριζόμενο χώρο.  
- Πριν από κάθε χρήση φορέστε γυαλιά προστασίας, ρούχα με μακριά μανίκια , γάντια, 

αντιολισθητικά υποδήματα και δερμάτινη ποδιά για την δική σας προσωπική ασφάλεια. 
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- Κλείστε το χώρο εργασίας σας με ειδικά καλύμματα για να προστατεύσετε τους γύρω από το 
φως της ηλεκτροκόλλησης.  

- Σε στενούς χώρους σιγουρευτείτε ότι έχετε αρκετό εξαερισμό και κάντε χρήση συσκευής 
προστασίας αναπνοής.  

Οδηγίες λειτουργίας 

1. Απαιτήσεις περιβάλλοντος 

- Το μηχάνημα θα πρέπει να χρησιμοποιείτε σε ένα χώρο με καλό εξαερισμό και χωρίς σκόνη, 
υγρασία και ατμό.  

- Αποφύγετε την άμεση επαφή του μηχανήματος με την βροχή. Το εργαλείο αυτό δεν είναι 
κατάλληλο για χρήση στην βροχή. 

- Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος λειτουργίας θα πρέπει να είναι από -10 έως +40 βαθμούς 
Κελσίου και θα πρέπει να χρησιμοποιείτε σε υψόμετρο χαμηλότερο των 1000μέτρων.  

2. Ισχύς σύνδεσης 

- Πριν να συνδέσετε το εργαλείο με την πηγή του ρεύματος ελέγξτε ότι η τάση είναι κατάλληλη 
για το εργαλείο. (220V)  

- Η πηγή του ρεύματος θα πρέπει να είναι εξοπλισμένη με διακόπτη,  ασφάλεια και σύστημα 
προστασίας από υπερφόρτωση. (≥ 16A) 

- Η αλλαγή του καλωδίου θα πρέπει να γίνει μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.  
- Πριν να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα θα πρέπει να συνδέσετε την τσιμπίδα γείωσης με το 

κομμάτι εργασίας και να εξασφαλίσετε καλή γείωση του κομματιού εργασίας.  
- Το καλώδιο δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο από 2 μέτρα.  
- Ο τύπος του καλωδίου θα πρέπει να είναι 3x2.5 mm2 
3. Κανόνες για συνεχή λειτουργία 

- Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το μηχάνημα συνεχόμενα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Από 
το συνολικό χρόνο που θα είναι ανοιχτό το εργαλείο θα πρέπει να λειτουργήσει μόνο για το 
60%. Για παράδειγμα εάν ο χρόνος εργασίας είναι 10 λεπτά θα πρέπει να λειτουργείτε το 
εργαλείο μόνο για 6 λεπτά και τα υπόλοιπα 4 λεπτά το εργαλείο θα πρέπει να βρίσκεται σε 
κατάσταση ετοιμότητας.  

- Εάν υπερφορτώσετε το μηχάνημα αυτό μπορεί να καεί. Θα μειώσει επίσης τον χρόνο 
λειτουργίας του εργαλείου.  

4. Προετοιμασία πριν την λειτουργία 

- Να φοράτε μάσκα προστασίας, γάντια και ρούχα εργασίας.  
- Συνδέστε το καλώδιο γείωσης με το κομμάτι εργασίας και την τσιμπίδα με το μηχάνημα.  
5. Μέθοδος λειτουργίας του εργαλείου 

- Συνδέστε το εργαλείο με την πηγή του ρεύματος και μετά ανοίξτε το διακόπτη στην πηγή του 
ρεύματος. 

- Ρυθμίστε την ισχύ ανάλογα με την ανάγκη συγκόλλησης. 
- Πιάστε το ηλεκτρόδιο με την τσιμπίδα και ξεκινήστε την συγκόλληση.  
- Αφού τελειώσετε μια συγκόλληση αφήστε το μηχάνημα να λειτουργήσει για λίγο στο ρελαντί ( 

για να κρυώσει) και μετά κλείστε το διακόπτη του εργαλείου.  
- Αποσυνδέστε το καλώδιο παροχής ρεύματος 

 

Άλλες οδηγίες 

-  Κατά την διάρκεια της προστασίας από την υπερθέρμανση το κίτρινο φωτάκι είναι 
ενεργοποιημένο και δεν μπορεί να γίνει συγκόλληση.  

- Όταν υπάρξει υπερθέρμανση, το κίτρινο φωτάκι ενεργοποιείτε και προειδοποιεί για την 
διακοπή. Αφού διορθωθεί η υπερθέρμανση το μηχάνημα μπορεί ξανά να λειτουργήσει και το 
κίτρινο φωτάκι θα σβήσει.  

- Το βάρος του εργαλείου είναι περίπου 3.8Κg και παραδίδεται με λαβή και ιμάντα για να 
μπορείτε να το μεταφέρετε με ασφάλεια.  
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- Εάν το καλώδιο είναι πάρα πολύ μεγάλο μπορεί να προκαλέσει πτώση του ρεύματος και κακή 
ποιότητα συγκόλλησης.  

- Σιγουρέψτε σταθερότητα τάσης. Εάν η τάση ανεβοκατεβαίνει μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο 
μηχάνημα.  

- Εάν η τάση είναι 10% μικρότερη από την αναγραφόμενη τάση του μηχανήματος:  η ισχύς του 
εργαλείου θα είναι πολύ χαμηλή και θα υπάρξουν διακοπές ή κακή ποιότητα στις συγκολλήσεις.  

- Εάν η τάση είναι 20% μεγαλύτερη από την αναγραφόμενη το εργαλείο δεν θα μπορέσει να 
λειτουργήσει.  

- Το φως που δημιουργείτε κατά την συγκόλληση μπορεί να προκαλέσει κάψιμο στα μάτια και 
στο δέρμα.  

- Τα λιωμένα μέταλλα που δημιουργούνται  μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς και 
εγκαύματα.  

- Να φοράτε πάντα μάσκα ή γυαλιά προστασίας κατάλληλα για εργασίες συγκόλλησης. 
Οδηγίες διατήρησης 

- Θα πρέπει να πραγματοποιείτε συχνούς ελέγχους  για να εξασφαλίσετε την καλή λειτουργία του 
μηχανήματος και ότι τηρεί όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας.  

- Η κακή ή λάθος χρήση του εργαλείου μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ή ακόμα και 
τραυματισμούς. 

- Πριν να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε συντήρηση ή έλεγχο, αποσυνδέστε το μηχάνημα από 
την πηγή του ρεύματος.  

- Καθαρίστε το εξωτερικό του εργαλείου, αφαιρέστε την σκόνη και το σώμα με πεπιεσμένο αέρα 
ή με ένα πανί.  

- Θα  πρέπει να πραγματοποιείτε συχνά ελέγχους στο διακόπτης της πηγής του ρεύματος, στη 
συσκευή γείωσης, στα εσωτερικά καλώδια στους ακροδέκτες και στις βίδες ρύθμισης. Εάν 
λείπουν βίδες, υπάρχει οξείδωση ή εάν υπάρχει μια κακή σύνδεση θα πρέπει να επισκευαστούν 
και να απομακρυνθεί η οποιαδήποτε οξείδωση.  

- Ελέγξτε την μόνωση του εργαλείο συχνά με κάποιο ανάλογο μηχάνημα.  
- Η επισκευή και η αλλαγή  θα πρέπει να γίνετε μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.  
 

 

TEXNIKA XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Μοντέλο BIW1600 

Ρεύμα λειτουργίας 230V 50Hz 

Κλίμακα λειτουργίας 
ρεύματος 

10 ~ 160A 

Κύκλος εργασίας 60% ~ 160A 

Κύκλος εργασίας 100% ~ 139,4A 

Βάρος 3.8kg 

Διαστάσεις 355x160x260mm 
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Μπροστινό πάνελ 

 

1 Ρυθμιστής Ampere 

2 Πάνελ ενδεικτικό  

3 Θερμική ασφάλεια 

4 Σύνδεση τσιμπίδας ηλεκτροδίου 

5 Σύνδεση τσιμπίδας γείωσης 

 

 

Πίσω πάνελ 

 

6 Καλώδιο παροχής ρεύματος 220V 

7 Διακόπτης λειτουργίας  

8 Εισαγωγή εξαερισμού ψύξης 
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