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14) Държач на заваръчна тел. Подходящ за 

заваръчна ролка тел до 5кг и диаметър до 200мм.

15) Телоподаващ механизъм

16) Регулатор на притискащите ролки при МИГ 

заваряване

17) Регулатор на поляритета при МИГ 

заваряване 

18) Burn back контрол при МИГ Заваряване. 

Регулира излаза на тела при спиране на заварка. 

ON/OFF Бутон. За включване и изключване на 

захранването на апарата. Намира се на задният 

панел на машината.

ВНИМАНИЕ: 
При РЕДЗ изходящият заваръчен ток е постоянно в 
режим на готовност, освен в случаите когато 
Бутон ON/OFF е в позиция OFF.

1.0 Описание на апарата

1) Дислей Нарежение. Показва заваръчното 
напрежение при МИГ, ВИГ и РЕД заваряване

2) Дисплей Ампераж. Показва заваръчният 
ампераж при МИГ, ВИГ и РЕД заваряване

3) Евроконектор. Конектор за свързване на 

бренер за МИГ заваряване

4) Конектор ПЛЮС Dinse 35-50mm. При ВИГ 
и РЕДЗ заваряване на този конектор се 
поставя кабел-масата.  

5) Оперативен конектор. При ВИГ заваряване на 

него се поставя оперативния кабел на ВИГбренера 

6) Конектор МИНУС Dinse 35-50mm. При ВИГ 
заваряване се поставя ВИГ бренер, при РЕДЗ се 
поставя електрододържател, при МИГ заваряване 
се поставя кабел-масата.  

7) Захранване индикатор. Показва за наличие 
на захранващо напрежение и включен апарат.  

8) Предупредителен индикатор. Показва за 
наличие на повреда или термично прегряване на 
апарата.

9) МИГ/РЕДЗ/ВИГ превключвател. Използва се 
за избиране на съответния метод на заваряване.

10) Бутон за избор на двутактов (2Т) или 

четиритактов (4Т) режим на работа. Бутона е 

активен при МИГ и ВИГ заваряване

11) Контрол на индуктивността. Този 

потенциометър усилва или отслабва дъгата при 

МИГ заваряване.

12) Контрол на напрежение. При МИГ заваряване 
регулира заваръчният волтаж.  При РЕДЗ 
контролира усилването на заваръчната дъга, с 
което се контролира провара. При ВИГ заваряване 
контролира закъснението на газа в края на 
заварката.
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13) Контрол на ампераж. При РЕДЗ и ВИГ 

заваряване регулира заваръчният ампераж. При 

МИГ заваряване регулира скоростта на 

телоподаване.
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2.4 Бренер за МИГ заваряване
 Фабрично апарата се доставя с положителен 

поляритет (+).  Това е основния поляритет при МИГ 

заваряване. Поляритета на апарата може да се 

смени при използване на тръбно-флюсова тел за 

безгазово заваряване, чрез преместване на 

тоководещият кабел към поляритет (-). 

На диаграмата горе вдясно виждате стандартното 

разположение на тоководещият кабел и 

свободният извод с поляритет (-).

2.5 Смяна на телоподаваща ролка

1) Изключете апарата от захранването

2) Освободете натиска върху ролката чрез 

регулатора на притискащите ролки, завъртайки 

го наляво и по този начин ще освободите 

механизма.

3) Развийте пластмасовата капачка, която придържа 

телоподаващата ролка и след това извадете и 

ролката.

4) Уверете се, че използваната ролка ще отговаря на 

размера на заваръчната тел, която използвате.

5) Поставете новата ролка и след това се 

придържайте към гореописаната процедура в 

обратния ред на действие. Телоподаващата ролка 

е с два канала, като работния канал винаги стои от 

вътрешната страна на телоподаващият механизъм

Забележка: Уверете се, че контактната дюза и 

теловодещата спирала също отговарят на размера на 

заваръчната тел, която използвате.

2.6 Зареждане с МИГ заваръчна тел

6) Развийте пластмасовата гайка на държача на 

заваръчната тел

7) Поставете телта върху държача така, че края й 

да се размотава по часовниковата стрелка

8) След като сте поставили телта може да завиете 

обратно пластмасовата гайка на държача.

9) Уверете се, че телоподаващият механизъм е с 

освободени притискащи ролки, след което ръчно 

завъртете заваръчната тел докато краят й премине 

през телоподаващата ролка и месинговият водач в 

предната част на телоподаващият механизъм.

10) Продължете да зареждате ръчно телта, докато 

не се покажат поне 5см от нея през евроконектора. 

11) Върнете притискащите ролки в първоначално 

положение чрез регулатора, като се уверите, че 

телта е поставена в правилният канал на ролката.

Забележка: Натиска върху ролките трябва да се 

настрои така, че да осигурява минимално притискане 

на заваръчната тел.
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Моля прочетете цялата инструкция преди да 

включите заваръчният апарат. 

Предпазни мерки�
Електрическият ток е опасен за вашият живот�
Пускане в действие само от оторизирани лица�
Само за квалифицирани лица, запознати с 
инструкцията за експлоатация�
Апарата задължително се включва в 
заземен контакт.�
Апарата трябва да е изключен при работа със 
захранващият кабел.

2.1 Разопаковане на апарата             
След като разопаковате апарата се уверете, че 

няма дефекти в следствие на транспортирането. 

При наличие на дефект, незабавно се обадете.

2.2 Позициониране на апарата

Използвайте апарата при следните условия:           

В помещения без влага и прах  

Температури в интервала 0-400C.

В помещения,  без масла,  пари  и корозионни газове 

В помещения без занулени електрически контакти 

В помещения защитени от дъжд и пряка светлина 

Поставете апарата на дистанция от 30см от стени 

или други препятствия, които ще пречат за 

нормалното охлаждане на апарата.

2.3 Зануляване
Внимание  
Преди започване на работа се уверете, че 
вашата електрическа схема отговаря на 
изискванията на апарата. 
Модел XTI-601M P  работи на 220V 
захранващо напрежение.

Използвайте квалифициран електротехник за 
свързване на захранващият кабел. За по-дълги 
разстояния, над 30м, трябва да се използват 
захранващи кабели с по-голямо сечение от 
стандартното.

Пускане в действие
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2.7.4 Поставяне на ВИГ бренер
При ВИГ заваряване бренера задължително се 
поставя в конектор (-)  

Кабел-масата се поставя в конектор (+)

Оперативният кабел на Виг бренера трябва да 
се постави в оперативния конектор на предния 
панел на апарата.

2.7.5 Поставяне на защитен газ (ВИГ)
1) Използвайте шлаух-връзката от комплекта и я 
сложете на щуцера в задната част на машината и 
го стегнете със скоба. 

2) Свържете другият край на шлауха към 

регулатор на налягането, който да предоставя 

необходимият разход на защитен газ за 

съответния процес на заваряване. 

Забележка: Подсигурете бутилката със защитен газ, 

поради рисковете от падане и повреда.

За ВИГ заваряване е препоръчително използването на 

чист Аргон или смес за ВИГ заваряване

3.0 Заваряване

Внимание:                                                       

Електродъговото заваряване е опасно зa вашето 

здраве. Предпазвайте се. 

3.1 МИГ Заваряване

Изолзвани бутони 
2T/4T двутактов/четиритактов режим за 
продължителни заваръчни шевове
Потенциометър за напрежение,  позволява 
регулирането на заваръчното напрежение

Потенциометър за ток, регулира скоростта на 

телоподаване  

Контрол на индуктивността, регулира 

гладкостта на дъгата

Burn back контрол, регулира излаза на тела в 
края на заварката.

1) От превключвателя за избор на процес изберете 
МИГ, докато не светне индикатор МИГ

Забележка:  Проверете дали телоподаващите ролки и 
частите на бренера  отговарят на използваната тел.

2) Оптималният натиск върху телоподаващите 
ролки варира в зависимост от вида тел, нейният 
диаметър, якост и обмазка. По правило по-
твърдите телове изискват по-голям натиск, а по-
меките телове или алуминиевите телове изискват 
по-малък натиск.

3) Регулирането на натиска става с помощта на 
регулатора на притискащите ролки.

2.7 Поставяне на МИГ бренер

За да свържете бренера към апарата:-

1) Поставете телта, която се показва от 
евроконектора на машината в задния край на 
бренера, след което навийте бренера за 
евроконектора.

2) Развийте газовата и контактната дюзи

3) Натиснете спусъка на бренера, за да изкарате 
телта през него.

4) След като заваръчната тел се окаже рез редния 
край на бренера, пуснете спусъка и затегнете 
обратно дюзите.

5) Оставете около 5мм тел след газовата дюза.

6) Натиснете спусъка, за да проверите за 
наличие на защитен газ, необходим за вашата 
работа. 

2.7.1  Поставяне на Кабел-маса (МИГ)

Поставете кабел-масата в Конектор МИНУС 
Dinse 35-50mm на предния панел на апарата и 
завъртете по часовниковата стрелка докато 
стегне  Поставете щипка-масата възможно най-
близо до мястото на заваряване и се уверете, че 
връзката протича върху чист метал. 

2.7.2 Поставяне на защитен газ (МИГ)

1) Използвайте шлаух-връзката от комплекта и я 
сложете на щуцера в задната част на машината 
и го стегнете със скоба. 

2) Свържете другият край на шлауха към 

регулатор на налягането, който да предоставя 

необходимият разход на защитен газ за 

съответния процес на заваряване. 

3) За МИГ заваряване се препоръчва 

използването на защитен газ Коргон, при ВИГ 

заваряване използвайте Аргон.

Забележка: Подсигурете бутилката със защитен газ, 

поради рисковете от падане и повреда.

2.7.3 Поставяне на електрододържател

При РЕДЗаваряване избора за поставянето на 

електрододържателя зависи изцяло от избора на 

електроди за съответната работа. Масовите 

електроди (рутилови) за поляритет (-), стоманени 

електроди (базични), неръждаеми, алуминиеви, 

чугунени са с поляритет (+) 

За правилната работа на апарата винаги се 

придържайте към указанията за поляритет на 

производителя, написани върху кутията с 

електроди. 

След като сте избрали конектора за поставяне на 

електрододържателя, съответно в свободния 

конектор поставете кабел-масата.

Н
а
с
т
р
о
й
к
а



www.harkobg.com  

3.1.2 Зареждане на заваръчната тел

1) При натискане на спусъка на бренера, 

телоподаващият механизъм започва да тегли 

ролката тел. Изчакайте докато механизма изкара 

телта през бренера 

Внимание  
Електродъговото заваряване е опасно зa вашето 
здраве. Предпазвайте се. 

2) Поставете бренера в близост до мястото на 
заваряване, като заваръчната тел може да допира 
до него 

3) Поставете заваръчният шлем, натиснете 
спусъка и започнете заваряването

4) Дръжте бренера така, че контактната дюза да е 

на разстояние 10мм от мястото на заваряване 

5) За да спрете със заваряването, пуснете спусъка 

и вдигнете бренера след като спре заваръчната 

дъга

6) След приключване на работа, спрете защитната 

газ от редуцир вентила и изключете апарата. 

3.1.3 Оптимизиране на 

Забележка: Тези настройки са само примерни. Вида на 
материала, заваръчната тел, външният вид, защитна- 
та газ са от значение при избора на настройки. 
Направете предварителни тестове, за да се уверите, 
че сте избрали равилните настройки.  

Дебелината на материала определя заваръчните 
параметри

1) Пресметнете дебелината на материала и 
ампеража(A) по формулата (0.25mm= 1 Amp) 
3.2мм=125А

2) Изберете заваръчна тел 

Ампераж  Размер тел               

40-145А         ф0.8мм  

50-180А         ф1.0мм

3) Изберете скорост на телоподаване 

Размер тел   Скорост на телоподаване 

ф0.8мм            0.05м/мин за Ампер 

ф1.0мм            0.04м/мин за Ампер

По този начин за материал с дебелина 3.2мм 
ампеража трябва да бъде 125А и при използване 
на заваръчна тел ф1.0мм, тогава скоростта на 
телоподаване трябва да бъде:

0.04 X 125= 5m/min

3.2 РЕДЗ Заваряване
Използвани бутони 

Бутон за контрол на Тока, регулира заваръчният 

ток  

Усилване на заваръчната дъга (контролира 

напрежението, с което се контролира провар) 

При РЕДЗаваряване избора за поставянето на 

електрододържателя зависи изцяло от избора 

на електроди за съответната работа. Масовите 

електроди (рутилови) за поляритет (-), 

стоманени електроди (базични), неръждаеми, 

алуминиеви, чугунени са с поляритет (+) 

За правилната работа на апарата винаги се 

придържайте към указанията за поляритет на 

производителя, написани върху кутията с 

електроди. 

След като сте избрали конектора за поставяне 

на електрододържателя, съответно в свободния 

конектор поставете кабел-масата.
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3.3 ВИГ Заваряване

Използвани бутони 

2T/4T двутактов/четиритактов режим за 

продължителни заваръчни шевове 

Потенциометър за ток, позволява регулирането на 

заваръчният ток 

Потенциометър за напрежение, позволява 
регулирането на закъснението на защитния 
газ, след спиране на заварката. 

Потенциометър за ток, позволява регулирането 
на заваръчният ток.

Контактно запалване на дъгата/LIFT TIG
• Уверете се, че защитният газ Аргон е пуснат и 

излиза от предният край на ВИГ горелката.

• Докоснете за кратко с върха на волфрамовият 

електрод работнят детайл, като държите ВИГ 

горелката на 
� � � �

• Изправете ВИГ горелката върху работният 

детайл, за да запалите дъгата.

• За да предотврати стопяването на върха на 

волфрамовият електрод, апарата ще увеличи 

изходящият ток, когато вдигнете електрода от 

работният детайл.

Забележка: В четиритактов режим 4Т, трябва да 

пуснете спусъка по време на заваряване и да го 

натиснете отново при спиране на заваряването.

Примерна таблица електрод/ампераж
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Постоянен ток 

(Ампераж)� � � � � � � 	 � � 
 
 � 	 �  � � � �  � �	 � 	 � � � 	 � � 
 
 � � �  	 � � � �  	 � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  � � �  �Диаметър електрод         Променлив ток 

                                                 (Ампераж)

Технически данни

XTI-601MP

Напрежение         230V +/- 10% 

Честота 50/60Hz

Входящ ток         33А мах / 15 eff

Предпазител             16A 

Output OCV                 56 

Напрежение                       

на празен ход         10-25V

   Изходящ ток        10-160A 

Видове волфрамови електроди 

Модел                        Приложение              Цвят 

Червен

Тюркоаз

Зелен

Торий 0.5-5.0%

Оксиди рядка 

земя 1.8-2.2%

Чист волфрам 

99.5%

DC постоянен ток. 

За неръждаема и 

черна стомана и 

мед

DC постоянен ток 

За неръждаема и 

черна стомана и 

мед.

AC променлив ток 

За алуминиий и 

сплавите му

AC променлив ток 

За алуминиий и 

сплавите му

                                                                              

Добавъчен материал                         Заваръчен ток

1/16” (1.6 mm) ! " # $ "% & % ! ' ( ! ) * + + , - . # / / ./ & 0 ' ( % ) ! + + , / " " # / - .% & / - ' ( * ) 0 + + , ! " " # % . "
Посочените добавъчни материали са само примерни. 

Могат да се използват и други размери според съответния 

случай.

Примерна таблица добавъчен материал/ампераж
Материал            Защитен газ

Алуминий и сплави   Чист Аргон      

Въглерод. стомана    Чист Аргон    

Неръжд. стомана       Чист Аргон    

Никелирани сплави   Чист Аргон                    

Мед                             Чист Аргон                      

Титан                          Чист Аргон

Примерна таблица за избор на защитен газ

MIG 25A/14.4V to 160A/22V 

X 30% 60% 100%

I2 160A 115A 90A

U2 22V 20V 18.5V 

TIG 10A/10.4V TO 160A/16.4V 

X 30% 60% 100%

I2 160A 115A 90A

U2 16.4V 14.6V 13.6V
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4.0 Поддръжка                      6.0 Декларация за 

                                  съответствие

П
о
д
д
р
ъ
ж
к
а

• Отнасяйте цялото сервизиране към персонал, 

квалифициран в сферата на заваряването.

• Преди да отворите апарата го изключете и 

изчакайте докато вентилатора спре да работи. 

В устройството напрежението и тока са опасни.

• Редовно сваляйте металният капак и почисте- 

те прахта със сгъстен въздух и мека четка. 

• Следете състоянието на захранващия кабел. 

Ако е повреден, трябва да бъде сменен от  

производителя или от квалифицирания 

сервизен отдел, за да се избегнат опасности.

СЪВЕТИ

• Обръщайте внимание на заваръчния ток 

и поляритети, написани на опаковките с 

електроди.

• Махнете електрода от държача, когато не 

го използвате.

• Не покривайте отворите на апарата, за 

да може да циркулира въздуха.

5.0 Безопасност на работа
Електродъговото заваряване може 

да е опасно и води до сериозни 

наранявания, дори фатални.  

Защитете вас и околните!!

Електродъгови лъчи: 

Предпазвайте се със заваръчен шлем в 

съответствие с EN175 оборудван с филтри в 

съответствие с EN 169 или EN 379.

Дъжд, изпарения, влажност, пренасяне: 

Работната среда трябва да е чиста и 

защитена от дъжд. Поставете апарата върху 

хоризонтална повърхност и не по-близо от 

1м от детайла за заваряване. Не използвайте 

при дъжд и сняг.

Изгаряния: 

Носете защитно облекло (плътни материи, 

специално облекло). Използвайте защитни 

ръкавици и негоряща престилка. Защитете 

околните като поставите негорими прегради, 

или ги предопредете да не гледат дъгата и 

да стоят на безопасно разстояние.

Пожар: 

Отстранете всички запалителни продукти от 

зоната на заваряване. Не работете в среда 

от запалителни газове. Не вдишвайте 

газовете и дима от заварката. 

Апаратите описани в тази инструкция

      XTI-601 MP

Отговарят на Европейските 

директиви:     73/23/EEC и 89/336/EEC

Европейският стандарт: EN/IEC 60974-1 Директива 

2002/95/ЕС на Европейският Парламент

Това гарантира, че апарата е в съответствие с 

всички клаузи от посочените по горе Европейски 

директиви и стандарти за качество на продукта.

7.0 Производител

Parweld Limited 
Bewdley Business Park 
Long Bank 
Bewdley 
Worcestershire 
England 
DY12 2TZ

www.parweld.com

8.0 Вносител

Харко ЕООД 
Бул."Асен Йорданов" No10 
1592, София 
България

тел.:  02/979 09 71 
факс:02/979 01 87

www.harkobg.com 
harkobg@abv.bg


