
 

 

 

 

 

 

 

KASUTUSJUHEND 

MIG/MAG keevitusseade 

 

 

 

 

 

 

 

 

Täname Teid meie seadme soetamise eest ning palume Teil käesolev juhend väga tähelepanelikult läbi lugeda. 

  



Tööohutus 
1. Lugege käesolevat juhendit hoolikalt enne seadmega tööle asumist. 

2. Erilist tähelepanu tuleb pöörata ohutusele vältimaks ohtu ning vigastusi nii seadmele kui ka 

isikutele, kes tööalas viibivad. 

3. Ohutusjuhiste eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi isikutele või kahjustada seadet. 

Ohutusjuhiste eiramine tööalas viibivate isikute poolt võib põhjustada surma. 

4. Käesolevas juhendis on 3 erineva tasemega ohutus- ja vigastuste hoiatust, mistõttu tuleb 

käesolevat juhendist alati seadme läheduses hoida. 

Hoiatusmärk Tähtsus Kirjeldus 

 

Väga ohtlik Vale kasutamine võib viia raskete vigastusteni 
või isegi surmani 

 

Ohtlik Vale kasutamine võib tekitada vigastusi või 
isegi surma 

 

Tähelepanu Vale kasutamine või tekitada keskmise taseme 
vigastusi nagu näiteks haavu. 

Viidatud tõsised vigastused võivad kaasa tuua pikaajalisele haiglas viibimise, haavu (kõrge või 
madala temperatuuri tõttu), elektrishoki, luumurde, mürgitust. Kerge vigastus  tähendab 
lühiajalist ravi vajavat põletust või elektrishoki ning seadmele tekkivat kahju või selle 
hävinemist. 
Seadme kasutamisel on järgida ka järgnevaid sümboleid: 

  
Kohustuslik – sümbolile järgnev juhis on kohustuslik järgida (näiteks maandus) 
 

Keelatud – keelatud teha 
 

 

Palun järgige ohutusjuhiseid 

Ohtlik Palun järgige järgnevaid juhiseid, et vältida tõsiseid õnnetusi 

 

 Seade on kujundatud ja toodetud järgides ohutust, seega pöörake seadme kasutamisel erilist 

tähelepanu nendele puhktidele, et vältida tõsiseid vigastusi või isegi surma. 

 Seadme toitesüsteemi seisukorrale, seadmele töökoha leidmine, töödetailide hoiustamine 

peale keevitamist ja jäätmete käsitlemine peab vastama Teie ettevõtte reeglitele ja 

kehtestatud standarditele. 

 Kõrvaliste isikute sisenemine tööalasse on keelatud. 

 Isikud, kes kasutavad südame-stimulaatorit, ei tohi töötava keevitusseadme läheduses ja 

tööalas viibida ilma arsti loata. Töötava seadme poolt tekitatav magnet-väli võib tekitada 

häireid südame-stimulaatori töös. 

 Seadme paigaldamist, hooldamist ja remonti tohib teosta ainult selleks vastava koolituse 

läbinud isik. 

Olge ohutuses kindel, saage käesolevast juhendist aru. Lubage seadmega töötada ainult 

isikutel, kellel on teadmised ja oskused selle ohutuks kasutamiseks. 

 Ärge kasutage seadet millekski muuks, kui keevitamiseks. 

  



Ohtlik Palun järgige järgnevaid juhiseid, et vältida tõsiseid õnnetusi 

 

TÄHELEPANU: elektrikomponentide puudutamisel, võib see põhjustada põletust või teisi 

pöördumatuid vigastusi ning ka surma. 

 

1. Ärge puudutage elektrikomponente. 

2. Maandage seade ja töödetailid vastavalt kehtivatele normidele. 

3. Enne seadme paigaldamist ning hooldus- ja remonttööde teostamist tuleb seade toitevoolu 

pistikust eemaldada. 

4. Seadme toitekaabli vigastuste korral tuleb see välja vahetada. Ärge kasutage seadet, kui 

seadme toitekaabli isolatsioon on vigastatud või juhe on paljastunud. 

5. Toitekaabli ühenduskohad peavad olema täielikult isoleeritud. 

6. Ärge eemaldage töötamise ajaks seadme kaitsekorpust. 

7. Kasutage sobivaid töökindaid. 

8. Töötamisel kõrgustes, kasutage ohutusvõrku. 

9. Hooldage seadet ja kontrollige seadme seisukorda regulaarselt. Vigastuste ja rikete 

avastamisel ärge kasutage seadet enne põhjalikku remonti. 

10. Kui Te ei kasuta seadet, lülitage seade välja ja eemaldage seade toitevoolu pistikust. 

11. Palun kasutage elektrilöögi vastaseid kaitsevahendeid, kui kasutate seadet kitsastes 

tingimustes või kõrgustes töötamisel. 

 

TÄHELEPANU: vältimaks vigastusi keevituskaare, pritsmete ja müra tõttu, järgige järgnevaid 

juhiseid. 

 Keevitus-kaar võib põhjustada silmade ärritust või nahapõletusi. 

 Pritsmed ning keevitusräbu võib põhjustada põletusi silmadele ja nahale. 

 Müra on kuulmist kahjustav 

1. Kasutage keevituskardinaid, kui teostate või jälgite keevitustöid. 

2. Kasutage sobivat maski koos sobiva tumedusega maskiklaasi/-filtriga. 

3. Kasutage nahast kaitsekindaid, pikkade varrukatega mitte-süttivast materjalist jakki, 

jalakaitsmeid, keevituspõlle või muud sarnast kaitseriietust. 

4. Kasutage keevitusala piiramiseks sobivat kaitsepiiret. 

5. Kasutage kõrvaklappe, kui tööalas on suur müratase. 

 

TÄHELEPANU: vältimaks vigastuste tekkimist keevitussuitsu ja –gaaside tõttu, järgige 

järgnevaid juhiseid. 

 Keevituskaasid või tuhk on tervisele ohtlikud 

 Kitsastes kohtades töötamine võib viia lämbumiseni 

1. Kasutage seadet hästi ventileeritud töökohtadel, et vältida mürgitust või lämbumisõnnetust. 

2. Kitsastes kohtades töötamisel kasutage sobivat hingamise kaitseseadet või 

ventileerimisseadet. Samuti tuleb kasutada kõrvalist jälgimist tõsiste õnnetuste vältimiseks 

3. Ärge teostage keevitustöid puhastus-, koristus-, ja pihustatavate ainete juuresolekul tööalas. 

4. Keevitamisel tekkivad hukutavad suitsud ja gaasid, mistõttu tuleb kasutada sobivaid 

hingamise kaitsevahendeid. 

 



TÄHELEPANU: vältimaks vigastuste tekkimist tulekahju, plahvatuste või murdumiste tõttu, 

järgige järgnevaid juhiseid. 

 Pritsmed ja kuumad materjalid võivad põhjustada tulekahju. 

 Halvad kaablite ühendused või toitevooluring materjalil võivad viia tulekahjuni 

ülekuumenemise tõttu. 

 Ärge keevitage süttivate või plahvatusohtlike materjalide olemasolul tööpiirkonnas. 

 Ärge keevitage survestatud mahuteid, nagu näiteks torud, või murduda võivaid materjale. 

1. Ärge paigutage süttivaid materjale tööalasse. 

2. Ärge keevitage süttivate gaaside läheduses. 

3. Ärge pange kuumi seadme osi süttivate materjalide lähedusse. 

4. Vabanege kergesti süttivatest materjalidest seadme läheduses, kui keevitate augus, 

maapinnal või seina. 

5. Kaablite ühenduskohad peavad olema hästi isoleeritud. 

6. Ärge keevitage gaase sisaldavaid torusid, suletud mahuteid ja teisi sarnaseid asju. 

7. Paigaldage tööalasse tulekustuti. 

 

TÄHELEPANU: vältimaks vigastuste tekkimist pöörlevate osade tõttu, järgige järgnevaid 

juhiseid. 

 Näpud, juuksed ja lahtised riideosad tuleb hoida eemale pöörlevatest osadest. 

1. Ärge kasutage keevitusseadet ilma kaitsekorpuseta. 

2. Seadme paigaldamist, hooldamist ja remonti tohib teosta ainult selleks vastava koolituse 

läbinud isik. 

3. Ärge laske oma sõrmedel, juustel või lahtistel riideosadel olla jahutusventilaatorite 

pöörlevate osade läheduses 

 

TÄHELEPANU: vältimaks tulekahju tekkimist toitevoolu kaablite isolatsiooni vanuse tõttu, 

järgige järgnevaid juhiseid. 

 Pritsivad sädemed, keevitamisel või lihvimisel tekkiv rauapuru, mis sisenevad 

keevitusseadmesse, viivad isolatsiooni vananemiseni ja tekitavad leegi. 

1. Hoidke keevitusseade eemal keevitus- ja lihvimistöödest, et vältida pritsiva puru sisenemist 

seadmesse. 

2. Hooldage / puhastage ja vajadusel parandage seadet regulaarselt, et vältida isolatsiooni 

halvenemist. 

3. Rauapuru sisenemisel seadmesse, lülitage seade välja ning eemaldage toitevoolu pistik 

toitevoolu pesast ning seejärel puhastage seadet suruõhuga. 

  



MIG/MAG keevitusseadme tehniline kirjeldus. 

Seadme põhiomadused 

Keevitusreziim: alalisvool ja vahetatav polaarsus 

Keevitatavad materjalid: süsinikterased, kombineeritud ehitusterased spetsiaalseteks tingimusteks ja 

roostevaba teras. 

Keevitusasend: pole piiratud. 

 

Piiratud tingimused 

Seadmest parima saavutamiseks järgige järgnevaid juhiseid: 

1. Töökeskkonna temperatuur on vahemikus -10 °C ... +40 °C 

2. Tööala ei oleks kõrgemal kui 1000m merepinnast 

3. Keevituskaar ning metallitolm võivad tekitada gaasi. 

4. Kasutage seadet avatud pinnal või hästi ventileeritud ruumides. 

5. Lubatud toitevoolu pinge kõikumine on ±10%. 

6. Tuule kiirus ei tohiks ületada 1,5 m/sek. 

7. Keevitada ei tohi vihma käes või niisketes oludes. 

Seadme konstruktsioon ja põhimõte 

Seadme peamised osad on keevitusvoolu allikas, traadi etteandemehhanism ning keevituspõleti. 

Keevitusvoolu allikas koosneb keevituskaare seadmest, pingeregulaatorist, trafost, dioodist ning 

potentsiomeetrist. 

Kasutage pöörd-lülitit, mis on ühenduses trafoga, et reguleerida seadme väljundpinget. Seejärel 

saate seadme täpsemat reguleerimist teostada dioodide ja  laine-filtreeritud potensiomeetri. 

Tänu kompaktsele traadi etteande mootorile on seade kompaktse ülesehitusega. Seade annab traati 

ette ühtlase kiirusega ning annab hea keevitusvoolu pinge samuti koormuse muutumisel. 

Keevitusvoolu ja materjali paksuse valimine vastavalt traadi diameetrile: 

Traadi diameeter Keevitusvool Terase paksus 

0.6 mm 40 – 100 A 0.6 – 1.6 mm 

0.8 mm 50 – 150 A 0.8 – 2.3 mm 

1.0 mm 90 – 250 A 1.2 – 6 mm 

1.2 mm 120 – 300 A 2.0 – 10 mm 

 

Paigaldamine: 

1. Kontrolli toitepinge, sagedus ja kaitsme sobivus 

2. Ühendage maanduskaabel. 

3. Ühendage gaasiregulaator gaasiballooniga ja avage gaas. 

4. Ühendage gaasivoolik gaasiregulaatoriga ja seadme gaasivooliku sisendiga ning kinnitage. 

5. Paigaldage traat: pange traadipool tugi-rullile ja kinnitage. Seejärel suunake traat põleti 

kõrisse ja kinnitage traadi surverullik. 

6. Kontrollige põletit, et sellel, oleks traadisuudmik vastavalt traadi diameetrile ja traadi 

etteveorulliku mõõdule. 



7. Ühendage elektrikaabel. 

Seadme töökorda sättimine: 

Ühendage toide Esmalt pange käest keevituspõleti lüliti ning lülitage seadme toitevoolu lüliti 
sisse. 

Ühendage 
keevituslüliti 

Lüliti märgutuli põleb ning seadme ventilaator töötab 

Reguleerige 
gaasivool 

Reguleerige gaasi pealevool 

Paigaldage traat Söötke traat kõrisse. 

Lisage traadi rullile 
surve 

Keerake traadi surverulliku vedru piisavalt pingule. Piisav surve on selline, et 
traadist näppudega kinni võttes sibiseb see rullikute vahel. 

Söötke traat 
põletisse 

Vajutage põleti lülitit. Kui traat on ca 20 mm põletist, keerake paika 
traadisuudmik ning reguleerige paika traadi etteande kiirus. 

Reguleerige 
keevituspinget 

Keerake keevitusvoolu lülitit seadme esipaneelil sobivaks traadi etteande 
kiirusega. Reguleerige keevituspinge ja traadi kiirus ettevaatlikult sobivaimasse 
kooslusesse. 

 

Seadme kasutamine 

Peale seadme töökorda sättimist, saate hakata seadet kasutama. 

1. Keevituspõleti kasutamine: 

Põleti lüliti vajutamisel hakkab tööle traadi etteanne, avaneb gaasiklapp ning keevitusvool, misjärel 

tekkib detaili ja traadi vahele keevituskaar. Keevitamise lõpetamiseks vabastage põleti lüliti, mis 

sulgeb gaasiklapi, peatab traadi etteande ja keevitusvoolu andmise. 

2. Põleti suudmiku ja detaili vaheline kaugus: 

Keevituskaart tuleb hoolikalt jälgida, et hoida sobivat kaugust põleti suudmiku ja töödetaili vahel. Kui 

suudmik on detailist liiga kaugel, on kaar ebastabiilne, kui liiga lähedal pole keevituskoht pritsimise 

tõttu selgelt näha. Katsetage erinevaid suudmiku kaugusi erinevate keevitusvooludega. 

Soovituslikud põleti suudmiku ja detaili kaugused ja gaasivoolud: 

Traadi diameeter Keevitusvool Suudmiku kaugus Gaasivool 

0.8 100 10 – 15 mm 15 – 20 l/min 

1.0 200 15 mm 20 l/min 

1.2 300 20 – 25 mm 20 l/min 

1.6 300 20 mm 20 l/min 

3. Põleti liigutamine: 

Hea keevituskaare saamiseks on soovituslik hoida põletit detaili suhtes 10° - 20° nurga all põleti 

liigutamisel. Hoides sobivat kaugust ja põleti nurka sobivana liigutage põletit sujuvalt mööda 

keevitatavat kohta. Pöörake tähelepanu põleti liigutamise kiirusele. Püüdke kasutada õlgade, jalgade 

ja keha sujuvat koostööd. 

4. Keevituskaare alustamine ja lõpetamine 

Keevituse alustamiseks on soovitatav hoida detaili ja põleti suudmiku vahel umbes 2-4 mm kaugust, 

põleti lüliti vajutamisel tõsta põleti suudmik ning hoida seejärel detailist sobival kaugusel. Keevituse 

lõpetamiseks vabastage põleti lüliti. Ärge liigutage põletit keevituskohast eemale enne gaasivoolu 

peatumist. 



Seadme hooldus ja parandamine 

Tavaliselt keevitusseadmed töötavad pikalt ka ilma hooldamata, kuid siiski peale pikka halbades 

oludes töötamist, hakkavad seadmega esinema väiksemad või suuremad probleemid. Soovitatav on 

seadme osasid regulaarselt kontrollida, et selle osad ei oleks kahjustunud. Seadme osade kahjustuse 

avastamisel parandage ise või laske see parandada kvalifitseeritud spetsialistil. 

Osa või 
komponent 

Kontrollitav koht Lahendus 

Sisemised osad Liigne niiskus või tolm Puhastage tolmust suruõhuga või 
pumbaga ning kuivatage jaheda ja 
kuiva õhuga. 

Kõikide osade 
ühendused 

Veenduge, et ei oleks kahjustatud ning 
halvasti kinnitatud ühendusi 

Vajadusel pingutage kruvid või 
vahetage 

Sisemised osad Veenduge, et ventilaator pöörleks vabalt 
ning see oleks korralikult kinnitatud 

Pingutage vajadusel kergelt kinnitatud 
ühendused 

Sisemised osad Hoidke ventilatsiooniavad puhastena 
ning vigastusteta 

Asendage 

Sisemised osad Kontrollige voolu isolatsiooni takistust Kontrollige, et see ei oleks väiksem, 
kui 60% 

 

Hoolduse ja remondi probleemid ja nende lahendused: 

Probleem Võimalik põhjus Lahendusvõimalused 

Mittepõlev märgutuli 1. Toitevool 
2. Vale indikaator 

Kontrollige seadme ja 
toitevoolu elektriühendusi. 

Ventilaator ei tööta Ventilaator Kontrollige ja parandage 
ventilaator 

Potensiomeeter ei tööta Vale potensiomeeter 
Vale polaarsus 

Kontrolli 
Hooldus ja vaheta polaarsus 

Keevituskaar ebastabiilne ja 
suur keevitusvoolu kõikumine 

Vale reguleering Kontrollige ja eemaldage 
puudused 

Traati ei söödeta ette 1. Etteanne on lukustunud 
 

2. Vale polaarsus 

Vähendage traadirulliku survet. 
Kontrollige ja vahetage 
polaarsus 

Traadi söötmine pole ühtlane 1. Traat ja traadisuudmik 
pole sobivad 

2. Traat ja etteveo rullik 
pole sobivad 

3. Mustus etteveo rulliku 
soones 

Asendada 
 
Asendada 
 
Asendada 

Keevitust ei saa korralikuks 1. Eemaldage põleti 
2. Keevituskaare pinge 

madal 

Reguleerige põleti ühtlaseks. 
Suurendage keevituskaare 
pinget 

 

 

 

 



Seadme elektri põhimõtteskeem 

 

Seadme peamiste osade põhimõtteskeem 


