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D öra kund! 

Tack för att du valt att köpa vår svetsmaskin. Läs instruktionerna noggrant för säker användning och 

problemfri användning av enheten. Följ instruktionerna strikt för säkert arbete! 

IPOTOOLS svetsapparater är lämpliga för privata användare inom hobbysektorn. 

 

HUVUD FUNKTIONER 
 

 

MIG MAG SVETSNING 
Likström (DC) gasskyddssvetsning med inertgas "MIG-svetsning" (t.ex. - argon) eller 
med aktiv gas "MAG-svetsning" (en blandning av koldioxid CO2 och argon) 

 

SVETSNING MED FLUSSKÄRNAD TRÅD 
Svetsning med FLUX kärntråd (svetsning utan skyddsgas) 

 

MMA 
Svetsning med stickelektroder 

 

DIGITAL SKÄRM 
Digital styrning av de individuella svetsparametrarna 

 

INVERTER 
Modern IGBT-teknik, som ger hög effekt och lång driftcykel 
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SÄKERHETSÅTGÄRDER 
 
Varning: Felaktig användning av svetsmaskiner kan leda till skada eller dödsfall. 

ANSLUT ENDAST SVETSAPPARATEN TILL LÄMPLIG ENERGIKÄLLA. Denna information finns på 

märkskylten på svetsmaskinen. Vid svetsning utomhus, använd endast en förlängningssladd avsedd 
för sådan användning. 

ARBETA ENDAST MED APPARATEN PÅ ETT TORRT OMRÅDE OCH PÅ EN FAST MARK. Se till 

att arbetsområdet är rent och snyggt. 

SE TILL ATT DET INGA BRÄNNBARA ÄMNEN FINNS I ARBETSOMRÅDET. 

HÅLL rena kläder UTAN SPÅR AV FETT ELLER OLJA PÅ ARBETET. 

SE till att kablarna INTE KOMMER I KONTAKT MED FETT ELLER OLJA och linda dem aldrig runt 
dina axlar. 

SÄKERT ARBETA MED KLÄMMER eller på annat sätt, överdriv inte. 

ETABLERA ALDRIG EN BÅGE PÅ EN TRYCKGASTANK. 

DEN OISOLERADE DELEN AV ELEKTRODHÅLLARE SKA ALDRIG RÖRA JORDEN NÄR STRÖMN 
FÖR! 

DET ÄR NÖDVÄNDIGT ATT STÄNGA AV OCH KOPPLA ifrån kablarna VID REPARATION ELLER 

JUSTERING AV APPARATEN. Kontrollera enheten före varje användning. Använd endast 
originalreservdelar. 

FÖLJ ALLA TILLVERKARENS REGLER angående modifiering och justering av enheten. 

LÄMPLIGA SKYDDANDE ICKE BRÄNNBARA KLÄDER OCH SKO MOT VÄRME OCH LÅGOR 
MÅSTE MEDFÖRAS PÅ ARBETET. Svetsaren ska vara klädd i en arbetsdräkt av obrännbara fibrer 

vid svetsning. Klänningen ska vara torr, ren, inte för lös och utan utskärningar eller fickor. Skor ska 
vara stängda, höga. Användning av icke brandfarliga handskar, en hatt, en skyddsmask och ett 

läderförkläde är obligatoriskt. Låga skor, egentillverkade fiberklänningar och korta handskar är inte 
lämpliga för svetsning. 

HA ALLTID EN SVETSMASK MED LÄMPLIGT ÖGONSKYDD VID SVETSNING. Gnistor kan orsaka 

blindhet under svetsning, så bär alltid skydd under svetsmasken. 

VAR FÖRSIKTIG MED HETA METALLDELAR, SÄRSKILT VID SVETSNING ÖVER HUVUDET. Bär 
alltid huvud-, arm-, ben- och kroppsskydd. 

SE TILL ATT DU ALLTID HAR EN BRANDSLÄCKARE TILL DIN HAND. 

HOPPA INTE MASKINENS DRIFTSCYKEL. Den uppskattade cykeln för svetsmaskinen är en 

procentandel på tio minuter, med detta i åtanke kan maskinen arbeta säkert när det gäller uteffekt. 

FÖRHINDRA BARN, DJUR OCH TREDJE PART FRÅN ATT ÅTKOMMA ARBETSOMRÅDET. När du 
förvarar utrustning, se till att den är utom räckhåll för barn. 

SKYDDA DIG MOT ELEKTRISK STÖT. Arbeta inte när du är trött eller påverkad av droger, alkohol 

eller andra olagliga substanser. Låt inte kroppen komma i kontakt med jordade ytor. 

 

SÄRSKILDA VARNINGAR: 
 

 Svetsning är inte tillåten i rum med brandfarliga och explosiva material, 
 det är inte tillåtet att svetsa i/på behållare där det fanns gaser, oljor, färger..., 
 mer krävande svetsar bör endast svetsas av certifierade svetsare, 
 personer med pacemaker bör konsultera en läkare innan svetsning. 
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Före svetsning, se alltid till att alla föreskrifter och instruktioner för säkert arbete är uppfyllda. 
 
Vid svetsning med MIG/MAG-process kan ljudet vara högre än 85db (A), så arbetaren måste bära icke 
brännbara hörselkåpor under svetsning. 
 
Svetsning producerar starka UV-strålar som kan bränna oavtäckta delar av kroppen. 

Skyddsglaset på masken ska vara numrerat 9-15 enligt DIN 4647. 

Titta inte in i ljusbågen under svetsning, eftersom det finns risk för ögonblicklig bländning. 

Svetsa endast när det finns en annan person i närheten som kan ge dig första hjälpen vid 
skada. 
 

PERSONER I NÄRHETEN MÅSTE FÖLJA INSTRUKTIONERNA Ovan! 

I rummen där vi svetsar ska det vara tillräckligt luftigt, sug är önskvärt. Ventilationsanordning för att 
skydda mot partiklar måste finnas tillgänglig vid svetsning. Giftiga gaser bildas speciellt när vi svetsar 
material som är galvaniskt belagda med andra metaller eller material med tvättmedelsrester. Svetsa 
inte slutna behållare som innehåller brandfarliga vätskor (bensin, olja, lack...) eftersom det finns en 
stor risk för explosion! 
 

BRANDRISK 

Följ dessa instruktioner: 
 Ta bort brännbart material inom 5m från svetsplatsen 
 Täck öppningar, sprickor och andra föremål som kan fånga gnistor 
 Håll brandsläckare i närheten 
 Efter svetsning, inspektera svetsområdet igen 
 Svetsa inte på behållare med brandfarliga vätskor 

 
Skyddsgasflaskor måste skyddas mot mekanisk skada och överhettning (max. 50 C). cylindrar måste 
också skyddas mot frost. 
 
 
FAROR MED ELEKTRISK STRÖM 
 
Enheten kan endast anslutas till elnätet med en skärmad anslutningskabel. Säkringen måste ha samma 
effekt som specificeras i enhetens tekniska data. Säkringskonstruktionen måste vara långsam. 

Byt ut skadade brännardelar, kabeljord eller skadad nätkontakt omedelbart. Byte av delar på nätverket, 

byte av anslutningskabel kan endast utföras av en auktoriserad person. Håll aldrig brännaren under 
armen eller på annat sätt lindad runt kroppen. Vid långvariga arbetsavbrott, stäng av apparaten och 
stäng skyddsgasförsörjningen. 

Dra omedelbart ut kontakten till anslutningskabeln vid en olycka! 
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SYFTE OCH ANVÄNDNING 
 
IPOTOOLS MIG160ER är en svetsmaskin med två svetsfunktioner. Du kan använda den för MMA- och 
MIG/MAG-svetsning. All annan användning kan äventyra svetsarens säkerhet eller göra att enheten inte 

fungerar! Användning av apparaten i strid med denna bruksanvisning är inte tillåten! Skador på enheten 
till följd av felaktig användning täcks inte av garantin. Maskinen kan användas för att svetsa flera 

material, såsom stål och rostfritt stål. Svetsströmmen är stabil och steglöst justerbar. Apparaten ger en 
vacker svets, och själva svetsningen sker tyst och utan stänk. Enheten är liten i storleken , lätt och 

därmed lätt att transportera. 

 

TE KNISK INFORMATION 
 

Typ MIG MAG Inverter Svetsmaskin MIG- 160ER 

Svetsprocedurer MMA & MIG/MAG, LYFT TIG 

Anslutningsspänning 230V 1-Fas / Frekvens: 50/60Hz 

Bostadsskydd IP21S 

Överbelastningsdisplay Ja 

Kyl Fläkt 

Magnetisk ventil Ja 

MIG Duty Cycle 160A – 60 % / 125A – 100 % 

MMA Duty Cycle 160A – 60 % / 125A – 100 % 

Svetsström MIG 40-160A / MMA: 40-160A 

Ingen belastning spänning 60–65 V 

Svetstråd Ø MIG 100mm / Tråd Ø MIG: 0,8/1,0mm 

Trådmatning 2 hjul (1 med drivning) 

Max. svetstråd diameter Ø 0,6 mm / 0,8 mm / 0,9 mm / 1,0 mm 

MMA elektrod diameter 1-4 mm 

Mått 360x150x350mm 

Vikt 8 kg 

 

Obs: Ovanstående parametrar kan ändras med framtida maskinförbättringar! 
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DRIFTSFÖRHÅLLANDEN OCH ARBETSMILJÖ 
 

1. Driftsförhållanden: 

 Spänning, spänningskälla: AC 220 V/230V/240V, 

 Frekvens: 50/60Hz, 

 Pålitlig jordning. 
 

2. Arbetsmiljö 

 Relativ luftfuktighet: inte mer än 90%, 
 Omgivningstemperatur: -10 ℃ ~ 40 ℃ , 
 Svetsplatsen får inte innehålla några skadliga gaser, kemikalier, mögel och brandfarliga 

ämnen, explosiva och frätande medier. Svetsaren får inte utsättas för vibrationer eller andra 
störningar, 

 Undvik regn och vatten, arbete under sådana omständigheter är förbjudet. 
 
 

INNAN ATT BÖRJA ARBETE 
 

Innan svetsning är det nödvändigt att läsa och förstå bruksanvisningen, 

Kontrollera maskinen för eventuella defekter eller skador, 

För att säkerställa säkerheten för personer och utrustning är det nödvändigt att korrekt installera 

jordningen med en 4 mm2 ledare, beroende på kraven i strömförsörjningssystemet, 

Svetsning ska ske i ett torrt och välventilerat utrymme. Föremål i närheten måste befinna sig minst 0,5 
m från apparaten, 

Kontrollera att alla kablar är ordentligt fastsatta/anslutna, 

Apparaten får inte flyttas medan apparaten är påslagen och svetsning pågår. 

Apparaten måste underhållas, användas och användas av en kvalificerad person, 

Fördelningskortström: mindre än 40A. 
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KONTROLLPANEL 
 

Beskrivning av kontrollpanelen och framsidan och baksidan av apparaten: 
 

1. Digital display: Amps 
2. Överbelastningsdisplay 
3. Val: FLUX / MIX / Co2 / LIFT TIG / MMA 

4. Reglage: Tråd / ampere matning 
5. Reglage: Spänning (avvikelse +/- 10V) 

 

 
 
 
 
 
 
Du kan se mer på vår hemsida! 
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6. Kontrollpanel 
7. Anslutning "+" 

8. Anslutning "-" 
9. På / Av knapp 

10. Anslutningskabel 
11. Skyddsgasförsörjning 

 
 
 

 
12. "+" Pol 

13. "-" Pol 
14. Stjärngrepp (spänningsspak )* 
15. Svetstrådshållare  

 
 

 
 
 

 

 

* Var noga med att inte dra åt spännarspaken för hårt när du monterar vajern! 

 

INSTALLATION AV SVETSTÅR 
 

- Öppna luckan på sidan av enheten, flytta stjärnvredet mot dig och lyft på locket till klämsystemet. 

- Se till att, beroende på svetstrådens diameter, lämplig trådmatningsrulle ( t.ex 0,8 mm, 1,0 mm, etc.) 

finns i trådmatningssystemet (trådmatarrullens sida med rätt mm- specifikation måste peka mot 
trådmatningen). 

- Skruva loss skruven på trådhållningsstiftet, placera motsvarande svetstråd på trådhållarstiftet och dra 
åt skruven (Svetstråden måste placeras så att den kommer in i trådmataren från dess nedre del.) 
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- För svetstråden in i den högra öppningen på trådmataren, över trådmatarrullen in i den vänstra 

öppningen på trådmataren. 

- Stäng locket till klämsystemet och flytta stjärngreppet bort från dig så att locket låses. Justera 
spännaren med stjärngreppet (t.ex. med 0,9 mm vajer till 3,5). Vrid inte spännaren förbi värdet 5! 

- Nästa steg är att slå på enheten, se till att brännarkabeln är rak och ta bort munstycket och munstycket 

från pistolen. 

- Du kan sedan dra tråden till brännarmunstycket antingen med knappen på brännaren eller med 
knappen "Fast Wire Drive". När tråden kommer ut ur pistolen, sätt tillbaka munstycket och munstycket 
på pistolen. 

 

ANSLUTNINGSINSTÄLLNINGAR 
 

MIG/MAG-svetsning med/utan gas: 
Anslut brännaren och jordkabeln korrekt beroende på om du vill svetsa med eller utan gas (fylltråd). 

 

Fylld trådsvetsning (utan gas) 

Ställ in apparaten på "FLUX" genom att trycka på knappen (3)  

 
I denna svetsprocess används en fylld tråd för svetsning som redan innehåller partiklar som bildar en 
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skyddande atmosfär vid svetsning och därmed hindrar luft från att komma in. Du behöver ingen 

skyddsgas för denna svetsprocess. 

När du väljer FLUX justerar svetsmaskinen automatiskt vissa parametrar för att hjälpa dig att uppnå 
bästa resultat under svetsning. 

Använd kontrollratten (4) för att ställa in lämplig svetsström, som vanligtvis är inställd på ca. 80A vid 

fyllning med laddad tråd. Placera sedan kontrollvredet (5) i mitten. Vid svetsning måste båda 
manöverknapparna justeras tills du får en tillfredsställande eller önskad svets. 

 

 

Skyddsgassvetsning  

Beroende på vilken skyddsgas du vill arbeta med, tryck på knappen (3) för att välja "Co2" eller "MIX":

 

Om du använder CO2 som skyddsgas, ställ in "Co2"-inställningen med knappen, eller om du använder 

argon/CO2-blandningen som skyddsgas, måste du välja "MIX"-inställningen med knappen. 

Använd kontrollratten (4) för att ställa in lämplig svetsström beroende på svetstrådens diameter. 
Placera sedan kontrollvredet (5) i mitten. Vid svetsning måste båda manöverknapparna justeras tills 

du får ett tillfredsställande resp. av den önskade svetsen. 

 

MMA svetsning 
Anslut svetskabeln och jordkabeln till uttaget (7, 8) med lämplig polaritet enligt elektrodtillverkarens 

rekommendationer. 

Var uppmärksam på positiv och negativ anknytning. Olika typer av elektroder kräver olika 
polariteter, se elektrodtillverkarens instruktioner. 

 

* I TIG-läge (LIFT TIG), anslut kablarna på samma sätt som i fallet med "En rutilelektrod". 

 

Polaritet: 

Polariteten beror på informationen som tillhandahålls av elektrodtillverkaren på elektrodförpackningen. 

Elektrod NEGATIV / arbetsstycke POSITIV - låglegerade rutilelektrodtyper. (Dessa är de mest 
använda ) 

Elektrod POSITIV / arbetsstycke NEGATIV - grundläggande och höglegerade elektrodtyper. 
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Anslut nätsladden till lämplig spänning och strömkälla och se till att sladden sitter fast. 

Enheten kan nu slås på genom att trycka på strömbrytaren på baksidan och därmed sätta den i drift. 

Elektrodsvetsning 

Elektrodsvetsning eller MMA-svetsning är en av de äldsta svetsprocesserna som använder 
stickelektroder som skyddar smältan från kemiska reaktioner med den omgivande luften. I denna 
process brinner en ljusbåge mellan en elektrod och arbetsstycket och smälter elektroden till ett 

fyllnadsmaterial. 

Elektroddiameter 

Beroende på elektroddiametern bestämmer du det önskade strömintervallet inom vilket du ska svetsa. 
Du ställer in strömstyrkan på enhetens framsida med svetskontrollknappen, som du även kan avläsa 

på den digitala displayen. För att veta vilket område du ska välja, se informationen i tabellen nedan. 

 

Stickelektrod Ø mm Nuvarande 

 MIN MAX 

Ø1,6mm 44A 84A 

Ø2,0mm 60A 100A 

Ø2,5mm 80A 120A 

Ø3,2mm 100A 150A 

Ø4,0mm 140A 180A 

 

 

LIFT TIG-läge 

Tryck på knappen (3) för att välja läget "LIFT TIG":  

I Lift TIG-läge kan den svetsas enligt TIG-processen med den valfria TIG-brännaren (ingår ej i 

paketet). 

I detta läge kan motsvarande svetsström endast ställas in med manöverratten (4). 

 

 

SVETTSTIPS 
 

Svetsning av rostfritt stål 

Observera att det är viktigt att använda rena gaser (t.ex. argon) vid svetsning av rostfritt stål. 

Inställningen av svetsströmmen kan justeras på samma sätt som vid stålsvetsning. 

Rekommenderade typer av skyddsgas: 

Stål: CO2, det är också möjligt att använda blandningar, t.ex. 18% argon och 82% CO2 
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MIG MAG SVETSNING – VILKEN SVETSTÅR? 
 

En MIG-svetstråd är oumbärlig för bågsvetsning eftersom den förs in i konstruktionen vid svetsning och 
därmed skapar en stark koppling. MIG-svetstrådar är placerade på trådrullar och är differentierade 

beroende på material, rulle och tråddiameter. När du väljer rätt MIG-svetstråd måste du ta hänsyn till 
materialsammansättningen, kvaliteten och lämplig tråddiameter för svetsströmmen. Som regel gäller att 

ju tjockare svetstråd, desto starkare material som kan svetsas med den. Materialsammansättningen, 
som beror på applikationen, är dock särskilt viktig vid valet. Rätt val beror på material och 
materialtjocklek som du vill svetsa. Regeln gäller att tilläggsmaterialet är detsamma som arbetsstyckets 

material. Du kan välja mellan följande typer av svetstråd: 

Massiv tråd - Massiv tråd avser svetstrådar som stål och rostfritt stål, som kräver en skyddande gas för 
att förhindra oxidation under svetsprocessen. Skyddsgasen garanterar en stabil båge och skyddar den 

flytande svetspoolen från inträngande luft från atmosfären. Denna variant används av mer än 80 % av 
användarna eftersom den producerar mindre stänk, och sömmarna är av bättre kvalitet än de som 

produceras genom svetsning utan gas. Massiva trådar är också skonsammare mot trådmatningen i 
enheten på grund av sin högre pelartvärsnittshållfasthet, de är också styvare och böjer sig inte lika lätt. 
En gasflaska, en manometer och en trådmatningsrulle med V-spår används för svetsning med massiv 

tråd. Skyddsgasen som används för stål (82 % argon och 18 % CO2) och rostfritt stål (97,5 % argon 
och 2,5 % CO2). 

Cored Wire / FLUX / Gasless Wire - Dessa trådar består av en tunn metallisk mantel som är fylld med 

pulver och skiktad med metallföreningar och sedan rullad till en cylinder för att forma den färdiga tråden. 
Vid höga temperaturer skapar FLUX-tråden en atmosfär med skyddsgas, vilket gör att du inte behöver 

en gasflaska eller manometer för användning. Kärntråden är mjukare än den massiva tråden och beter 
sig på liknande sätt som aluminiumtråden när den matas till arbetsstycket, vilket kan innebära mindre 
säkerhet vid matning och eventuell krossning av tråden när den lämnar drevet. För kärntråd hittar du 

speciella räfflade trådmatarrullar som har små tänder i spåret så att tråden greppas bättre och därmed 
skapas en bättre matning, men med tiden kommer ytan på svetstråden sakta att eroderas vilket kan 

leda till till blockeringar i trådledaren En U-spårrulle för kärntråd kan också användas, tack vare vilken 
man kan undvika en blockering till priset av lägre foderkvalitet. Jämfört med massiv tråd har 
kärntrådssvetsning fördelen att man inte behöver några tillbehör för gas, man kan även utföra arbete 

utomhus, men det finns också nackdelar eftersom denna metod skapar mer stänk, slaggen måste tas 
bort, och kvaliteten på sömmarna är sämre än vid inertgassvetsning. Skyddsgas används inte för 

kärntråd. 

 

 

 

FELSÖKNING 
 

Våra svetsmaskiner testas och kalibreras alltid före leverans. All obehörig modifiering av enheten är 
förbjuden och har en negativ inverkan på garantin! 

Ändringarna får endast utföras av säljbolagets tekniker! 

Bruksanvisningen måste läsas noggrant för att säkerställa att det inte finns några oavsiktliga 

komplikationer som kan utsätta användaren för fara. 

Innan någon reparation påbörjas är det nödvändigt att stänga av svetsmaskinen! 

Om det finns ett problem med enheten och det inte finns någon auktoriserad specialist på din 
bostadsort är det bäst att kontakta säljaren. 

För enkla problem och fel på svetsmaskinen, följ tabellen nedan: 
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Nr. Defekt Orsak Lösning 
1 Ingen funktion Mikrosäkring defekt Byt ut mikrosäkring: 2,5 A (3,15 

A) 
Fel strömanslutning Låt en specialist kontrollera 

anslutningen 
2 Oregelbunden 

trådmatning 
Fel kontakttryck på matarvalsen Ställ in rätt tryck (det måste vara 

möjligt att blockera trådrullen för 
hand) 

Trådstyrning på matningsmotorn 
inte i en linje 

Placera matarvalsen och 
trådledaren i linje 

Styrspiral blockerad eller inte 
lämplig för trådstorlek 

Kolla, byt eventuellt 

Dåligt lindad tråd eller 
trådkorsningar 

Byt ut trådrullen 

Rostig tråd eller dålig kvalitet Byt ut trådrullen, rengör eller byt 
ut styrspiralen 

För mycket åtdragen dornbroms Lossa dornbromsen, skruva fast 
Matarvalsen är smutsig Rengör matningsvalsen 
Matarrullen är sliten eller inte 
lämplig för trådstorlek 

Byt ut matarrullen 

3 Skör eller porös 
svetssöm 

Gasslanganslutningar läcker Kontrollera anslutningarna 
Tom gasflaska Fyll gasflaskan 
Gaskranen stängd Öppna gaskranen 
Defekt tryckreducerare Kontrollera tryckreduceraren 
Magnetventil defekt Testa spänningen vid 

magnetventilen (220 volt) 
Gasmunstycke på brännare 
eller slangpaket igensatt 

Rengör gasmunstycket och 
smörj in brännaren med 
munstycksfett eller spraya med 
munstycksspray, blås ut 
slangpaketet 

Drag vid svetspunkten Skydda svetspunkten eller öka 
gasflödet. 

Smutsigt arbetsstycke Ta bort rost, fett eller färg 
Dålig trådkvalitet eller olämplig 
skyddsgas 

Ny svetstråd, använd lämplig 
skyddsgas eller blandad gas 

4 Konstant gasläckage Magnetventil defekt, främmande 
kropp i ventilen 

Rengör eller byt ut 
magnetventilen 

Slangen är inte tät Fäst slangklämmor 
5 Ingen trådmatning när 

fläkten är igång 
Mikrobrytare i brännaren eller 
styrledningen i slangpaketet är 
defekt 

Överbrygga de två små 
kontakterna i den centrala 
anslutningen med en bit tråd 

Styrkortet defekt Återställ styrkortet 
Fin säkring vid defekt 
styrtransformator 

Byt ut mikrosäkring (1 A) 

6 Trådmatningen kan 
inte regleras, motorn 
går endast på 1 
hastighet 

Styrkortet defekt Återställ styrkortet 

7 Ingen svetsström när 
matningen fungerar 
normalt 

Huvudkontaktor defekt Kontrollera ledningskontaktorn, 
byt ut vid behov 

Stegbrytare defekt Mät stegomkopplarfunktionen 
Jordkabeln eller slangpaketet 
har ingen kontakt 

Kontrollera jordkabeln och 
slangpaketets anslutning och 
tången för kontakt 

Överbelastningsskydd har 
aktiverats 

cirka. 10-20 min kylning med 
fläktmotorn igång 
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8 En ljusbåge skapas så 
snart gasmunstycket 
berörs 

Kortslutning mellan el- och 
gasmunstycke 

Rengör gasmunstycket och 
brännarhalsen och spraya med 
svetsspray 

9 Facklan blir för varm Kontaktspetsen är för stor eller 
lös 

Använd en kontaktspets lämplig 
för trådstorleken eller skruva 
fast spetsen 

10 Otillräcklig svetsström Dålig kontakt Kontrollera jordkabel och tång 
eller slangpaket, byt ut vid 
behov 

 

 

KORREKT AVFALLSHANTERING 
 

I enlighet med EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om avfall från elektrisk och 
elektronisk utrustning och dess implementering i nationell lagstiftning, måste använda elverktyg samlas 
in separat och återvinnas på ett miljövänligt sätt. 

VARNING! Kasta inte elverktyg i hushållssoporna! 

Apparaten består av olika material som ska samlas in separat, eftersom den kan innehålla 
både miljöfarliga ämnen och värdefulla råvaror som aluminium, som ska omhändertas på 
rätt sätt. Papperskorgssymbolen indikerar behovet av separat insamling. 

 

Även du kan hjälpa till att skydda miljön och se till att så många resurser som möjligt används igen och 
att miljön bevaras. Om du inte längre vill använda denna enhet, vänligen ta den till det system som är 
avsett för detta ändamål, den lokala återvinningscentralen, så att den kan kasseras där. 

För detta ändamål inrättar de offentliga avfallsmyndigheterna uppsamlingsplatser där gamla apparater 

från privata hushåll i deras område kan tas emot kostnadsfritt. Avfallshanteringsmyndigheterna kan 
också hämta de gamla enheterna från privata hushåll. - Kontrollera din lokala avfallskalender eller din 

stad eller lokala myndighet för information om alternativen för retur eller insamling av avfallsutrustning i 
ditt område. 

BATTERIER 

Släng inte batterierna med hushållsavfallet. Batterier är förinstallerade i verktygslådan och kan inte tas 

ur verktyget av användaren. Bortskaffandet av batteriet får endast utföras av en fackman. 

Användningen av dessa ämnen i nya apparater är kraftigt begränsad av lagen om elektrisk och 
elektronisk utrustning. I vissa komponenter är det dock fortfarande nödvändigt att använda dem idag, 

så att de gamla enheterna ofta fortfarande innehåller betydande mängder föroreningar. 

 

 

TILLVERKARGARANTI 
 

1. OBLIGATORISK GARANTI 

IPO Technik- Handels GmbH ger en garanti till alla kunder för alla svetsmaskiner och/eller 

plasmaskärare köpta direkt från IPO Technik- Handels GmbH av märket IPOTOOLS. 

Alla enheter omfattas av en 2-års lagstadgad garanti från fakturadatum enligt garantivillkoren nedan och 
om det inte beror på felaktig eller slarvig hantering av kunden. 
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Garantivillkor 

Garantin och servicen gäller endast med fakturan. 

 

1.1. Borgensman 

Garant är företaget: 

IPO Technik -Handels GmbH 
Otto-Lilienthal-Str. 4 

88046 Friedrichshafen 
Tyskland 
E -post : info@ipotools.eu 

Webbplats: www.ipotools.eu 

Garantin måste göras gällande mot borgensmannen. 
 

1.2. Personligt tillämpningsområde 

Garantin gäller lika för företagare som konsumenter 

1.3. Territoriellt omfattning 

Garantin gäller inom EU:s medlemsländer. 

 

2. YTTERLIGARE TILLVERKARGARANTI 

För utrustning som levereras den 29 april 2021 eller senare gäller, utöver de lagstadgade anspråken för 

defekter enligt den tyska civillagen (BGB), en 7-årig hållbarhetsgaranti enligt definitionen i § 443 i den 
tyska civillagen (BGB) i enlighet med med garantivillkoren nedan. För enheter som har levererats av 
IPO Technik- Handels GmbH fram till 2021-04-29 gäller den tidigare garantin på 2 år. 

Efter 2 år får du fortfarande den 5-åriga garantin, som avser de komponenter som definieras under punkt 
2 "Teknisk omfattning". 
 

Garantin avser komponenter som finns inuti enheten, speciellt kretskortet och växelriktaren. Det 
inkluderar inte höljet, komponenterna i höljet samt anslutningar, jordkablar och slangpaket. Den täcker 

inte heller medföljande tillbehör och slitdelar. 

2.1. Material Tillämpningsområde 

Den sjuåriga garantin gäller endast för elektroniska svetsmaskiner och plasmaskärare av märket 
IPOTOOLS, som levererades av IPO Technik- Handels GmbH den 29 april 2021 eller senare. Garantin 

gäller inte utrustning som säljs som B-vara eller begagnad Utrustning. 

2.2. Teknisk omfattning 

Garantin täcker de komponenter som finns i enhetens hölje, särskilt kretskortet och växelriktaren. Den 
täcker inte höljet, komponenterna i höljet, LCD-skärmen samt anslutningar, jordkablar, elektrodhållare 

och slangpaket. Det inkluderar inte heller medföljande tillbehör och slitdelar. 

2.3. Innehållet i garantianspråket 

Garantin ger rätt till kostnadsfri reparation av skadade delar som täcks av garantin. 

2.4. Rätt till efterleverans 

IPO Technik- Handels GmbH har rätt att leverera en ny enhet istället för reparation. 

2. 5. Ersättningsrätt för utgående modeller 
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Om en identisk enhet inte längre säljs av IPO Technik- Handels GmbH eller tillverkaren av enheten vid 

tidpunkten för hävdandet av garantianspråket, har IPO Technik- Handels GmbH rätt att tillhandahålla 
kunden, för att uppfylla hans garantianspråk, med en likvärdig eller högre kvalitet, icke-identisk enhet 

som helt uppfyller de tekniska kraven för enheten. För likvärdigheten är det inte ersättningsvärdet vid 
tidpunkten för garantianspråket utan värdet vid köptillfället som räknas. 

2.6. Uteslutning av långtgående anspråk, i synnerhet för skadestånd 

Det ska inte finnas några ytterligare anspråk under garantin. Framför allt finns inga skadeståndsanspråk, 

särskilt inte för följdskador. 

2.7. Varaktighet och början av garantin 

Garantitiden är sju år och börjar med fakturadatum. 

2.8. Förhållande till rättsliga anspråk 

Garantin gäller utöver de lagstadgade kraven för defekter. Dessa är inte begränsade av garantin på 
något sätt. 

2.9. Påstående 

Garantin gäller för kunder som har köpt direkt från IPO Technik- Handels GmbH genom att skicka 
reparationsförfrågan i textform (e-post eller brev) till IPO Technik- Handels GmbH och skicka enheten 
till IPO Technik- Handels GmbH till följande adress: 

IPO Technik -Handels GmbH 

c/o K36302 LogoiX 
Wasserburger Str. 50a 

83395 Freilassing 
Tyskland 
 

För att garantera garantin krävs uppvisande av originalfakturan, från vilken produkt- och köpardata är 
resultatet. 

2.10. Fraktkostnader 

Kunden står för fraktkostnaderna till IPO Technik- Handels GmbH. Kostnaderna för retursändningen 

från tillverkaren IPO Technik- Handels GmbH till kunden ska bäras av IPO Technik- Handels GmbH. 

Om köparens leveransadress vid tidpunkten för garantianspråket skiljer sig från dennes leveransadress 
vid tidpunkten för köpet, och om leveransadressen vid tidpunkten för garantianspråket inte är i en 

medlemsstat i Europeiska unionen, bör IPO Technik- Handels GmbH står endast för kostnaderna för 
retursändningen som skulle uppstå om en retursändning gjordes till köparens leveransadress vid 

tidpunkten för köpekontraktets ingående. På grund av de extra kostnaderna kan IPO Technik- Handels 
GmbH göra retursändningen beroende av föregående återbetalning från köparen. 

2.11. Uteslutning av garanti 

Garantin är utesluten om defekten orsakats av felaktig hantering av enheten. Om enheten inte har 

underhållits korrekt och det uppstår ett defekt i samband med detta, upphör garantianspråket. Garantin 
utesluts i synnerhet om defekten beror på att kunden inte har följt bruksanvisningen eller själv har utfört 
reparationsarbeten inuti enheten. Garantin är också utesluten om defekten orsakats av en slumpmässig 

extern händelse. 

2.12. Reservdelar 

Under 7-årsperioden av tillverkargarantin garanteras även anskaffning av reservdelar. Mer information 
om anskaffning av reservdelar finns på vår hemsida. 
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