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Drogi kliencie! 

Dziękujemy za zakup naszej spawarki. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją w celu 

bezpiecznego użytkowania i bezawaryjnej pracy urządzenia. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby 
zapewnić bezpieczną pracę! 

Urządzenia spawalnicze IPOTOOLS są odpowiednie dla użytkowników prywatnych w sektorze hobby. 

 

GŁÓWNE FUNKCJE 
 

 

SPAWANIE MIG MAG 
Spawanie prądem stałym (DC) w osłonie gazowej gazem obojętnym „spawanie MIG” 
(np. – argon) lub gazem aktywnym „spawanie MAG” (mieszanina dwutlenku węgla 
CO2 i argonu) 

 

SPAWANIE DRUTEM PROSZKOWYM TOPNIKOWYM 
Spawanie drutem rdzeniowym FLUX (spawanie bez gazu ochronnego) 

 

MMA 
Spawanie elektrodami sztyftowymi 

 

WYŚWIETLACZ CYFROWY 
Cyfrowa kontrola poszczególnych parametrów spawania 

 

FALOWNIK 
Nowoczesna technologia IGBT, która zapewnia wysoką moc i długi cykl pracy 
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ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 
 
Przestroga: Niewłaściwe użytkowanie dowolnej spawarki może spowodować obrażenia lub 

śmierć. 

URZĄDZENIE SPAWALNICZE PODŁĄCZAJ WYŁĄCZNIE DO ODPOWIEDNIEGO ŹRÓDŁA 
ENERGII. Informacje te są podane na tabliczce znamionowej spawarki. Podczas spawania na 

zewnątrz należy używać wyłącznie przedłużacza przeznaczonego do tego celu. 

PRACUJ Z URZĄDZENIEM TYLKO NA SUCHYM MIEJSCU I NA SOLIDNYM PODŁOŻE. Upewnij 
się, że miejsce pracy jest czyste i uporządkowane. 

UPEWNIJ SIĘ, ŻE W OBSZARACH ROBOCZYCH NIE MA SUBSTANCJI ŁATWOPALNYCH. 

UTRZYMAĆ CZYSTĄ ODZIEŻ BEZ ŚLADÓW TŁUSZCZU LUB OLEJU W PRACY. 

UPEWNIJ SIĘ, ŻE KABLE NIE MAJĄ KONTAKTU ZE SMAREM LUB OLEJEM i nigdy nie owijaj ich 

wokół ramion. 

BEZPIECZNA PRACA Z ZACISKAMI lub w inny sposób, nie przesadzaj. 

NIGDY NIE BUDUJ ŁUKÓW NA ZBIORNIKU CIŚNIENIOWYM. 

NIEIZOLOWANA CZĘŚĆ UCHWYTU ELEKTRODY NIGDY NIE MOŻE DOTYKAĆ DO ZIEMI 
PODCZAS PRZEPŁYWU PRĄDU! 

PODCZAS NAPRAWY LUB REGULACJI URZĄDZENIA KONIECZNE JEST WYŁĄCZENIE I 
ODŁĄCZENIE KABLI. Sprawdź urządzenie przed każdym użyciem. Używaj tylko oryginalnych części 
zamiennych. 

PRZESTRZEGAJ WSZYSTKICH ZASAD PRODUCENTA dotyczących modyfikacji i regulacji 

urządzenia. 

W MIEJSCU PRACY NALEŻY NOSIĆ ODPOWIEDNIĄ NIEPALNĄ ODZIEŻ I OBUWIE OCHRONNE 
PRZED CIEPŁEM I PŁOMIENIAMI . Spawacz podczas spawania powinien być ubrany w strój roboczy 

z włókien niepalnych. Sukienka powinna być sucha, czysta, nie za luźna, bez wycięć i kieszeni. Buty 
powinny być zamknięte, wysokie. Obowiązkowe jest stosowanie niepalnych rękawiczek, czapki, maski 

ochronnej i skórzanego fartucha. Niskie buty, własnoręcznie wykonane sukienki z włókien i krótkie 
rękawiczki nie nadają się do spawania. 

PODCZAS SPAWANIA ZAWSZE NALEŻY NOSIĆ MASKĘ SPAWALNICZĄ Z ODPOWIEDNIĄ 
OCHRONĄ OCZU. Iskry mogą spowodować ślepotę podczas spawania, dlatego zawsze noś ochronę 

pod maską spawalniczą. 

UWAŻAJ NA GORĄCE METALOWE CZĘŚCI, ZWŁASZCZA PODCZAS SPAWANIA NAD GŁOWĄ. 
Zawsze noś ochronę głowy, ramion, nóg i ciała. 

UPEWNIJ SIĘ, ŻE GAŚNICA MASZ ZAWSZE POD RĘKĄ. 

NIE POMIJAJ CYKLU PRACY MASZYNY. Szacowany cykl spawarki to procent dziesięciu minut, 
mając to na uwadze, że maszyna może działać bezpiecznie pod względem mocy wyjściowej. 

ZAPOBIEGAĆ DOSTĘPU DZIECI, ZWIERZĄT I OSÓB TRZECICH DO MIEJSCA PRACY. 
Przechowując sprzęt, upewnij się, że jest poza zasięgiem dzieci. 

CHROŃ SIĘ PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM. Nie pracuj, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem 

narkotyków, alkoholu lub innych nielegalnych substancji. Nie dopuścić do kontaktu ciała z uziemionymi 
powierzchniami. 

 

SPECJALNE OSTRZEŻENIA: 
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 Spawanie nie jest dozwolone w pomieszczeniach z materiałami palnymi i wybuchowymi, 
 nie wolno wspawać/na pojemnikach, w których znajdowały się gazy, oleje, farby…, 
 bardziej wymagające spoiny powinny być spawane tylko przez certyfikowanych 

spawaczy, 
 osoby z rozrusznikiem serca powinny przed spawaniem skonsultować się z lekarzem. 

 

Przed spawaniem zawsze upewnij się, że wszystkie przepisy i instrukcje dotyczące bezpiecznej pracy 
są przestrzegane. 
 
Podczas spawania metodą MIG/MAG hałas może być wyższy niż 85db(A), dlatego pracownik 
podczas spawania musi nosić niepalne nauszniki. 
 
Spawanie wytwarza silne promienie UV, które mogą spalić odsłonięte części ciała. 

Szyba ochronna na masce powinna mieć numer 9-15 zgodnie z DIN 4647. 

Nie patrz w łuk elektryczny podczas spawania, ponieważ istnieje ryzyko wystąpienia 

natychmiastowego olśnienia. 

Spawać tylko wtedy, gdy w pobliżu znajduje się inna osoba, która może udzielić pierwszej 
pomocy w przypadku obrażeń. 
 

LUDZIE W POBLIŻU MUSZĄ PRZESTRZEGAĆ POWYŻSZEJ INSTRUKCJI! 

W pomieszczeniach, w których spawamy, musi być dostatecznie przewiewne, pożądane jest 
odsysanie. Podczas spawania musi być dostępne urządzenie wentylacyjne chroniące przed 
cząstkami. Toksyczne gazy powstają zwłaszcza podczas spawania materiału pokrytego galwanicznie 
innymi metalami lub materiałów z pozostałościami detergentów. Nie spawać zamkniętych pojemników 
zawierających łatwopalne ciecze (benzyna, olej, lakiery…), ponieważ istnieje duże ryzyko wybuchu! 
 

ZAGROŻENIE POŻAROWE 

Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami: 
 Usuń materiały palne w promieniu 5 m od miejsca spawania 
 Zakryj otwory, pęknięcia i inne przedmioty, które mogą zatrzymać iskry 
 Trzymaj gaśnice w pobliżu 
 Po spawaniu ponownie sprawdź obszar spawania 
 Nie spawać na pojemnikach z łatwopalnymi cieczami 

 
Butle z gazem ochronnym należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi i nadmiernym 
nagrzewaniem (maks. 50 C). butle należy również chronić przed mrozem. 
 
 
NIEBEZPIECZEŃSTWA PRĄDU ELEKTRYCZNEGO 
 
Urządzenie można podłączyć do sieci tylko za pomocą ekranowanego kabla połączeniowego. 
Bezpiecznik musi mieć taką samą moc jak podana w danych technicznych urządzenia. Konstrukcja 
bezpiecznika musi być powolna. 

Uszkodzone części palnika, uziemienie kabla lub uszkodzone złącze sieciowe należy natychmiast 

wymienić. Wymiana części w sieci, wymiana kabla połączeniowego może być wykonana tylko przez 
upoważnioną osobę. Nigdy nie trzymaj palnika pod pachą lub w inny sposób owijając się wokół ciała. 

W przypadku dłuższych przerw w pracy należy wyłączyć urządzenie i zamknąć dopływ gazu 
osłonowego. 

W razie wypadku natychmiast wyciągnij wtyczkę kabla połączeniowego! 
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CEL I ZASTOSOWANIE 
 
IPOTOOLS MIG160ER to spawarka z dwiema funkcjami spawania. Można go używać do spawania 
MMA i MIG/MAG. Każde inne użycie może zagrozić bezpieczeństwu spawacza lub spowodować awarię 

urządzenia! Używanie urządzenia niezgodnie z niniejszą instrukcją obsługi jest zabronione! 
Uszkodzenia urządzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania nie są objęte oświadczeniem 

gwarancyjnym. Maszyna może być używana do spawania kilku materiałów, takich jak stal i stal 
nierdzewna. Prąd spawania jest stabilny i regulowany bezstopniowo. Urządzenie zapewnia piękną 

spoinę, a samo spawanie odbywa się cicho i bez rozprysków. Urządzenie jest niewielkich rozmiarów , 
lekkie, a przez to łatwe w transporcie. 

 

INFORMACJE TECHNICZNE 
 

Rodzaj Spawarka inwertorowa MIG MAG MIG- 160ER 

Procedury spawalnicze MMA i MIG/MAG, PODNOSZENIE TIG 

Napięcie połączenia 230V 1-fazowe / Częstotliwość: 50/60Hz 

Ochrona obudowy IP21S 

Wyświetlacz przeciążenia TAk 

Chłodzenie Miłośnik 

Zawór magnetyczny TAk 

Cykl pracy MIG 160A – 60% / 125A – 100% 

Cykl pracy MMA 160A – 60% / 125A – 100% 

Prąd spawania MIG 40-160A / MMA: 40-160A 

Napięcie bez obciążenia 60 – 65 V 

Drut spawalniczy Ø MIG 100mm / Drut Ø MIG: 0,8/1,0mm 

Podajnik drutu 2 koła (1 z napędem) 

Maks. średnica drutu spawalniczego Ø 0,6mm / 0,8mm / 0,9mm / 1,0mm 

Średnica elektrody MMA 1-4mm 

Wymiary 360x150x350mm 

Waga 8 kg 

 

Uwaga: Powyższe parametry mogą ulec zmianie wraz z przyszłymi ulepszeniami maszyny! 
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WARUNKI PRACY I ŚRODOWISKO PRACY 
 

1. Warunki pracy: 

 Napięcie, źródło napięcia: AC 220 V/230 V/240 V, 

 Częstotliwość: 50/60Hz, 

 Niezawodne uziemienie. 
 

2. Środowisko pracy 

 Wilgotność względna: nie więcej niż 90%, 
 Temperatura otoczenia: -10 ℃ ~ 40 ℃ , 
 Miejsce spawania nie może zawierać żadnych szkodliwych gazów, chemikaliów, pleśni i 

substancji łatwopalnych, materiałów wybuchowych i żrących. spawaczowi nie wolno narażać 
na wibracje ani inne zakłócenia, 

 Unikaj deszczu i wody, praca w takich warunkach jest zabroniona. 
 
 

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY 
 

Przed spawaniem należy przeczytać i zrozumieć instrukcję użytkowania, 

Sprawdź maszynę pod kątem wad lub uszkodzeń, 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i sprzętu konieczne jest prawidłowe wykonanie uziemienia 

przewodem 4 mm2 w zależności od wymagań systemu zasilania, 

Spawanie musi odbywać się w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Obiekty znajdujące 
się w pobliżu muszą znajdować się co najmniej 0,5 m od urządzenia, 

Sprawdź, czy wszystkie kable są dobrze zamocowane/podłączone, 

Nie wolno przenosić urządzenia, gdy jest włączone i trwa spawanie. 

Urządzenie musi być konserwowane, używane i obsługiwane przez wykwalifikowaną osobę, 

Prąd tablicy rozdzielczej: mniej niż 40A. 
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PANEL STEROWANIA 
 

Opis panelu sterowania oraz przedniej i tylnej części urządzenia: 
 

1. Wyświetlacz cyfrowy: Ampery 
2. Wyświetlacz przeciążenia 
3. Wybór: FLUX / MIX / Co2 / LIFT TIG / MMA 

4. Pokrętło sterowania: podawanie drutu/ampera 
5. Pokrętło sterowania: Napięcie (odchylenie +/- 10 V) 

 

 
 
 
 
 
 
Więcej na naszej stronie! 
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6. Panel sterowania 
7. Połączenie „+” 

8. Połączenie "-" 
9. Przełącznik włącz / wyłącz 

10. Przewód łączący 
11. Dopływ gazu osłonowego 

 
 
 

 
12. „+” polski 

13. „-” polski 
14. Uchwyt gwiazdowy ( dźwignia napinająca)* 
15. Uchwyt szpuli drutu spawalniczego  

 
 

 
 
 

 

 

* Uważaj, aby nie przekręcić dźwigni napinacza podczas montażu linki! 

 

INSTALACJA DRUTU SPAWALNICZEGO 
 

- Otworzyć drzwiczki z boku urządzenia, przesunąć pokrętło gwiazdowe do siebie i podnieść pokrywę 

systemu zaciskowego. 

- Upewnij się, że w zależności od średnicy drutu spawalniczego odpowiednia rolka podawania drutu ( 
np . 0,8 mm, 1,0 mm itd.) znajduje się w systemie podawania drutu (strona rolki podawania drutu o 
prawidłowej specyfikacji mm musi być skierowana w stronę podawania drutu). 

- Odkręcić śrubę kołka ustalającego drut, umieścić odpowiedni drut spawalniczy na kołku ustalającym 

drut i ponownie dokręcić śrubę (Drut spawalniczy musi być ustawiony tak, aby wchodził do podajnika 
drutu od jego dolnej części.) 
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- Wprowadzić drut spawalniczy do prawego otworu podajnika drutu, nad rolką podajnika drutu do lewego 

otworu podajnika drutu. 

- Zamknąć osłonę systemu zaciskowego i odsunąć od siebie uchwyt gwiazdowy, aby osłona została 
zablokowana. Wyreguluj napinacz za pomocą uchwytu gwiaździstego (np. drutem 0,9 mm na 3,5). Nie 
przekręcaj napinacza powyżej wartości 5! 

- Następnym krokiem jest włączenie urządzenia, upewnienie się, że przewód palnika jest prosty i wyjęcie 
dyszy i zespołu dyszy z pistoletu. 

- Następnie możesz przeciągnąć drut do dyszy palnika za pomocą przycisku na palniku lub przycisku 
„Fast Wire Drive”. Po wysunięciu drutu z pistoletu ponownie przymocuj dyszę i zespół dyszy do pistoletu. 

 

USTAWIENIA POŁĄCZENIA 
 

Spawanie MIG/MAG z/bez gazu: 
Podłącz prawidłowo palnik i przewód uziemiający, w zależności od tego, czy chcesz spawać z gazem, 

czy bez (drut elektrodowy). 

 

Spawanie drutem wypełnionym (bez gazu) 

Ustaw urządzenie na „FLUX”, naciskając przycisk (3)  
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W tym procesie spawania do spawania stosuje się wypełniony drut, który już zawiera cząstki tworzące 
podczas spawania atmosferę ochronną, zapobiegając w ten sposób przedostawaniu się powietrza. Do 

tego procesu spawania nie jest potrzebny gaz osłonowy. 

Po wybraniu FLUX spawarka automatycznie dostosowuje niektóre parametry, aby pomóc Ci osiągnąć 
najlepsze wyniki podczas spawania. 

Za pomocą pokrętła sterującego (4) ustawić odpowiedni prąd spawania, który zwykle ustawiany jest w 

zakresie ok. 80A podczas napełniania naładowanym drutem. Następnie umieść pokrętło (5) na 
środku. Podczas spawania oba przyciski sterujące muszą być regulowane, aż uzyskasz zadowalającą 
lub pożądaną spoinę. 

 

 

Spawanie  
w osłonie gazu W zależności od tego, z jakim gazem osłonowym chcesz pracować, naciśnij przycisk 

(3), aby ustawić wybór „Co2” lub „MIX”:  

W przypadku stosowania CO2 jako gazu osłonowego należy za pomocą przycisku ustawić ustawienie 

„Co2” lub w przypadku stosowania mieszanki argon/CO2 jako gazu osłonowego należy za pomocą 
przycisku wybrać ustawienie „MIX”. 

Pokrętłem (4) ustawić odpowiedni prąd spawania w zależności od średnicy drutu spawalniczego. 

Następnie umieść pokrętło (5) na środku. Podczas spawania oba przyciski sterujące muszą być 
regulowane, aż uzyskasz zadowalający lub. żądanej spoiny. 

 

Spawanie MMA 

Podłączyć przewód spawalniczy i przewód uziemiający do gniazda (7, 8) z zachowaniem biegunowości 
zgodnie z zaleceniem producenta elektrody. 

Zwróć uwagę na pozytywne i negatywne przywiązanie. Różne typy elektrod wymagają różnej 
polaryzacji, patrz instrukcje producenta elektrod. 

 

* W trybie TIG (LIFT TIG) podłącz przewody w taki sam sposób jak w przypadku „elektrody 
rutylowej”. 

 

Biegunowość: 
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Polaryzacja zależy od informacji dostarczonych przez producenta elektrody na opakowaniu elektrody. 

Elektroda NEGATYWNA / przedmiot obrabiany DODATNI - niskostopowe typy elektrod rutylowych. 

(Są to najczęściej używane ) 

Elektroda DODATNI / przedmiot obrabiany UJEMNY - podstawowe i wysokostopowe typy elektrod. 

Podłącz przewód zasilający do odpowiedniego napięcia i źródła zasilania i upewnij się, że przewód 
jest dobrze zamocowany. 

Urządzenie można teraz włączyć za pomocą włącznika/wyłącznika z tyłu i tym samym uruchomić go. 

Spawanie elektrodą 

Spawanie elektrodowe lub spawanie MMA to jeden z najstarszych procesów spawalniczych, w którym 
wykorzystuje się elektrody samoprzylepne, które chronią stopiony materiał przed reakcjami 

chemicznymi z otaczającym powietrzem. W tym procesie łuk płonie między elektrodą a przedmiotem 
obrabianym, wtapiając elektrodę w materiał wypełniający. 

Średnica elektrody 

W zależności od średnicy elektrody określasz żądany zakres prądu, w którym będziesz spawać. 

Natężenie prądu ustawia się z przodu urządzenia za pomocą przycisku sterowania spawaniem, który 
można również odczytać na wyświetlaczu cyfrowym. Aby dowiedzieć się, który obszar wybrać, 
zapoznaj się z informacjami w poniższej tabeli. 

 

Elektroda prętowa Ø mm Aktualny 

 MIN MAX 
Ø1,6mm 44A 84A 

Ø2,0mm 60A 100A 

Ø2,5mm 80A 120A 

Ø3,2mm 100A 150A 

Ø4,0mm 140A 180A 

 

Tryb LIFT TIG 

Naciśnij przycisk (3), aby wybrać tryb „LIFT TIG”:  

W trybie Lift TIG można go spawać metodą TIG z opcjonalnym palnikiem TIG (brak w zestawie). 

W tym trybie odpowiedni prąd spawania można ustawić tylko pokrętłem (4). 

 

 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SPAWANIA 
 

Spawanie stali nierdzewnej 

Należy pamiętać, że podczas spawania stali nierdzewnej konieczne jest stosowanie czystych gazów 

(np. argonu). Ustawienie prądu spawania można regulować w taki sam sposób, jak przy spawaniu 
stali. 

Zalecane rodzaje gazu osłonowego: 

Stal: CO2, można również stosować mieszanki np. 18% argon i 82% CO2 
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MIG MAG – KTÓRY DRUT SPAWALNICZY? 
 

Drut spawalniczy MIG jest niezbędny do spawania łukowego, ponieważ jest wkładany do konstrukcji 
podczas spawania, tworząc w ten sposób mocne połączenie. Druty spawalnicze MIG znajdują się na 

rolkach drutu i są zróżnicowane w zależności od materiału, rolki i średnicy drutu. Wybierając odpowiedni 
drut spawalniczy MIG, należy wziąć pod uwagę skład materiału, jakość oraz odpowiednią średnicę drutu 

do prądu spawania. Z reguły im grubszy drut spawalniczy, tym mocniejsze materiały, które można nim 
spawać. Jednak przy doborze szczególnie istotny jest skład materiału, który zależy od zastosowania. 
Właściwy wybór zależy od materiału i grubości materiału, który chcesz spawać. Obowiązuje zasada, że 

materiał dodatkowy jest taki sam jak materiał przedmiotu obrabianego. Do wyboru są następujące 
rodzaje drutu spawalniczego: 

Drut lity — Drut lity odnosi się do drutów spawalniczych, takich jak stal i stal nierdzewna, które 

wymagają gazu ochronnego, aby zapobiec utlenianiu podczas procesu spawania. Gaz osłonowy 
gwarantuje stabilny łuk i chroni płynne jeziorko spawalnicze przed wnikaniem powietrza z atmosfery. 

Wariant ten jest używany przez ponad 80% użytkowników, ponieważ wytwarza mniej odprysków, a szwy 
są lepszej jakości niż przy spawaniu bez gazu. Druty lite są również łagodniejsze dla podawania drutu 
w urządzeniu ze względu na większą wytrzymałość przekroju kolumny, są też sztywniejsze i nie 

wyginają się tak łatwo. Butla gazowa, manometr i rolka podająca drut z rowkiem V służą do spawania 
drutem litym. Gaz ochronny stosowany do stali (82% argonu i 18% CO2) oraz stali nierdzewnej (97,5% 

argonu i 2,5% CO2). 

Drut rdzeniowy / drut FLUX / drut bezgazowy - druty te składają się z cienkiej metalowej osłony 
wypełnionej proszkiem i pokrytej związkami metali, a następnie zwiniętej w cylinder w celu 

ukształtowania gotowego drutu. W wysokich temperaturach drut FLUX tworzy atmosferę z gazem 
ochronnym, co oznacza, że do użytkowania nie jest potrzebna butla z gazem ani manometr. Drut 
rdzeniowy jest bardziej miękki niż drut lity i zachowuje się podobnie do drutu aluminiowego, gdy jest 

podawany do przedmiotu obrabianego, co może oznaczać mniejsze bezpieczeństwo podawania i 
możliwe zgniecenie drutu podczas opuszczania napędu. W przypadku drutu rdzeniowego można 

znaleźć specjalne radełkowane rolki podające drut, które mają małe zęby w rowku, dzięki czemu drut 
jest lepiej uchwycony i dzięki temu powstaje lepszy posuw, ale z czasem powierzchnia drutu 
spawalniczego będzie powoli erodować, co może prowadzić na zatory w prowadnicy drutu Można 

również zastosować rolkę z rowkiem w kształcie litery U do drutu rdzeniowego, dzięki czemu można 
uniknąć blokady kosztem niższej jakości posuwu. W porównaniu z drutem litym spawanie drutem 

rdzeniowym ma tę zaletę, że nie potrzeba żadnych akcesoriów do gazu, można też pracować na 
zewnątrz, ale są też wady, ponieważ ta metoda powoduje więcej odprysków, żużel musi być usunięty, 

a jakość szwy są gorsze niż przy spawaniu gazem obojętnym. W przypadku drutu rdzeniowego nie 
stosuje się gazu osłonowego. 

 

 

 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 
 

Nasze spawarki są zawsze testowane i kalibrowane przed wysyłką. Wszelkie nieautoryzowane 

modyfikacje urządzenia są zabronione i mają negatywny wpływ na gwarancję! 

Modyfikacje mogą być dokonywane tylko przez techników firmy handlowej! 

Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, aby upewnić się, że nie ma niezamierzonych 
komplikacji, które mogłyby zagrozić użytkownikowi. 

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek napraw spawarkę należy wyłączyć! 

Jeśli jest problem z urządzeniem, a w Twoim miejscu zamieszkania nie ma autoryzowanego 

specjalisty, najlepiej skontaktować się ze sprzedawcą. 
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W przypadku prostych problemów i błędów na spawarce należy postępować zgodnie z poniższą 

tabelą: 

Nr. Wada Przyczyna Rozwiązanie 
1 Brak funkcji Uszkodzony mikrobezpiecznik Wymień bezpiecznik: 2,5 A 

(3,15 A) 
Złe podłączenie zasilania Zlecić sprawdzenie połączenia 

przez specjalistę 
2 Nieregularne 

podawanie drutu 
Niewłaściwy docisk rolki 
podającej 

Ustaw odpowiedni docisk (musi 
być możliwe ręczne 
zablokowanie rolki drutu) 

Prowadnica drutu na silniku 
podajnika nie znajduje się w linii 

Ustaw rolkę podającą i 
prowadnicę drutu w jednej linii 

Spirala prowadząca 
zablokowana lub 
nieodpowiednia do rozmiaru 
drutu 

Sprawdź, ewentualnie zmień 

Źle zwinięty drut lub 
skrzyżowania drutów 

Wymień rolkę drutu 

Zardzewiały drut lub słaba 
jakość 

Wymień rolkę drutu, wyczyść 
lub wymień spiralę prowadzącą 

Zbyt mocno dokręcony hamulec 
trzpienia 

Zwolnij hamulec trzpienia, 
przykręć 

Rolka podająca jest brudna Wyczyść rolkę podającą 
Rolka podająca zużyta lub 
nieodpowiednia do rozmiaru 
drutu 

Wymień rolkę podającą 

3 Kruchy lub porowaty 
szew spawalniczy 

Nieszczelne połączenia węża 
gazowego 

Sprawdź połączenia 

Pusta butla gazowa Napełnij butlę gazową 
Zamknięty zawór gazu Otwórz kurek gazowy 
Wadliwy reduktor ciśnienia Sprawdź reduktor ciśnienia 
Uszkodzony zawór 
elektromagnetyczny 

Sprawdź napięcie na 
elektrozaworze (220 V) 

Zatkana dysza gazowa na 
palniku lub wiązce węży 

Oczyścić dyszę gazową i 
nasmarować palnik smarem do 
dysz lub spryskać sprayem do 
dysz, przedmuchać wiązkę 
węży 

Przeciąg w punkcie zgrzewania Osłoń miejsce spawania lub 
zwiększ przepływ gazu. 

Brudny przedmiot Usuń rdzę, tłuszcz lub farbę 
Zła jakość drutu lub 
nieodpowiedni gaz osłonowy 

Nowy drut spawalniczy, użyj 
odpowiedniego gazu 
osłonowego lub mieszanego 

4 Stały wyciek gazu Uszkodzony elektrozawór, ciało 
obce w zaworze 

Wyczyść lub wymień 
elektrozawór 

Wąż nie jest ciasny Zamocuj opaski zaciskowe 
5 Brak podawania drutu 

podczas pracy 
wentylatora 

Uszkodzony mikroprzełącznik w 
palniku lub przewód sterujący w 
wiązce przewodów 

Zmostkowanie dwóch małych 
styków w centralnym połączeniu 
kawałkiem drutu 

Uszkodzona tablica sterownicza Zresetuj tablicę kontrolną 
Drobny bezpiecznik na usterce 
transformatora sterującego 

Wymień mikrobezpiecznik (1 A) 

6 Nie można regulować 
podawania drutu, 
silnik pracuje tylko z 1 
prędkością 

Uszkodzona tablica sterownicza Zresetuj tablicę kontrolną 
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7 Brak prądu spawania, 
gdy posuw działa 
normalnie 

Usterka głównego stycznika Sprawdź stycznik liniowy, w 
razie potrzeby wymień 

Uszkodzony przełącznik 
stopniowy 

Zmierz funkcję przełącznika 
krokowego! 

Kabel uziemiający lub zespół 
węży nie stykają się 

Sprawdź połączenie przewodu 
uziemiającego i wiązki 
przewodów oraz szczypce pod 
kątem kontaktu 

Włączono ochronę przed 
przeciążeniem 

około. 10-20 min chłodzenia 
przy pracującym silniku 
wentylatora 

8 Po dotknięciu dyszy 
gazowej powstaje łuk 

Zwarcie między prądem a dyszą 
gazową 

Wyczyść dyszę gazową i szyjkę 
palnika i spryskaj sprayem 
spawalniczym 

9 Latarka robi się zbyt 
gorąca 

Zbyt duża lub luźna końcówka 
kontaktowa 

Użyj końcówki kontaktowej 
odpowiedniej do rozmiaru drutu 
lub mocno dokręć końcówkę 

10 Niewystarczający prąd 
spawania 

Zły kontakt Sprawdź przewód uziemiający i 
szczypce lub wiązkę 
przewodów, w razie potrzeby 
wymień 

 

 

WŁAŚCIWA UTYLIZACJA 
 

Zgodnie z DYREKTYWĄ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego oraz jej implementacją do prawa krajowego zużyte elektronarzędzia 
należy gromadzić oddzielnie i poddawać recyklingowi w sposób przyjazny dla środowiska. 

OSTROŻNOŚĆ! Nie wyrzucaj elektronarzędzi do śmieci domowych! 

Urządzenie składa się z różnych materiałów, które należy zbierać osobno, ponieważ może 

zawierać zarówno substancje szkodliwe dla środowiska, jak i cenne surowce, takie jak 
aluminium, które należy odpowiednio zutylizować. Symbol kosza na śmieci wskazuje na 
potrzebę oddzielnej zbiórki. 

 

Ty również możesz pomóc chronić środowisko i zapewnić ponowne wykorzystanie jak największej ilości 
zasobów oraz ochronę środowiska. Jeśli nie chcesz już używać tego urządzenia, zanieś je do 
przewidzianego w tym celu systemu, lokalnego centrum recyklingu, aby można je było tam zutylizować. 

W tym celu publiczne zakłady utylizacji odpadów tworzą punkty zbiórki, w których można bezpłatnie 

przyjmować stare urządzenia z prywatnych gospodarstw domowych na ich terenie. Organy zajmujące 
się legalną utylizacją mogą również odebrać stare urządzenia z gospodarstw domowych. - Proszę 

sprawdzić lokalny kalendarz odpadów lub władze miasta lub władz lokalnych, aby uzyskać informacje 
na temat możliwości zwrotu lub odbioru zużytego sprzętu w Twojej okolicy. 

BATERIE 

Nie wyrzucaj baterii wraz z odpadami domowymi. Baterie są fabrycznie zainstalowane w skrzynce 

narzędziowej i nie mogą być wyjęte z narzędzia przez użytkownika. Utylizację akumulatora może 
przeprowadzić wyłącznie specjalista. 

Stosowanie tych substancji w nowych urządzeniach jest surowo ograniczone przez ustawę o sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym. W niektórych podzespołach jednak nadal konieczne jest ich stosowanie, 
tak że stare urządzenia często zawierają jeszcze znaczne ilości zanieczyszczeń. 
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GWARANCJA PRODUCENTA 
 

1. OBOWIĄZKOWA GWARANCJA 

IPO Technik - Handels GmbH udziela wszystkim klientom gwarancji na wszystkie zgrzewarki i/lub 
przecinarki plazmowe zakupione bezpośrednio od IPO Technik - Handels GmbH marki IPOTOOLS. 

Wszystkie urządzenia podlegają 2-letniej ustawowej gwarancji od daty wystawienia faktury na 
warunkach gwarancji poniżej i jeśli nie wynika to z nieprawidłowej lub nieostrożnej obsługi przez klienta. 
 

Warunki gwarancji 

Gwarancja i serwis są ważne tylko z fakturą. 

 

1.1. Gwarant 

Gwarantem jest firma: 

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

88046 Friedrichshafen 
Niemcy 

E-mail : info@ipotools.eu 
Strona internetowa: www.ipotools.eu 

Gwarancji należy żądać od gwaranta. 
 

1.2. Osobisty zakres zastosowania 

Gwarancja dotyczy w równym stopniu przedsiębiorców, jak i konsumentów 

1.3. Zakres terytorialny 

Gwarancja obowiązuje na terenie państw członkowskich UE. 

 

2. DODATKOWA GWARANCJA PRODUCENTA 

W przypadku urządzeń dostarczonych w dniu 29 kwietnia 2021 r. lub później, oprócz ustawowych 

roszczeń z tytułu wad wynikających z niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), obowiązuje 7-letnia 
gwarancja trwałości zgodnie z § 443 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) zgodnie z art. z poniższymi 

warunkami gwarancji. W przypadku urządzeń dostarczonych przez IPO Technik - Handels GmbH do 
29.04.2021 obowiązuje poprzednia 2-letnia gwarancja. 

Po 2 latach nadal otrzymujesz 5-letnią gwarancję, która dotyczy elementów określonych w punkcie 2 
„Zakres techniczny”. 

 
Gwarancja dotyczy elementów znajdujących się wewnątrz urządzenia, w szczególności płytki 

drukowanej i falownika. Nie obejmuje obudowy, elementów obudowy oraz przyłączy, przewodów 
uziemiających i wiązek węży. Nie obejmuje również dostarczonych akcesoriów i części zużywających 
się. 

2.1. Materialny zakres zastosowania 
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Siedmioletnia gwarancja dotyczy wyłącznie spawarek elektronicznych i przecinarek plazmowych marki 

IPOTOOLS, które zostały dostarczone przez IPO Technik- Handels GmbH w dniu 29 kwietnia 2021 r. 
lub później. Gwarancja nie obejmuje sprzętu sprzedawanego jako B-towar lub używanego. ekwipunek. 

2.2. Zakres techniczny 

Gwarancją objęte są elementy znajdujące się w obudowie urządzenia, w szczególności płytka 

drukowana oraz falownik. Nie obejmuje obudowy, elementów obudowy, wyświetlacza LCD oraz 
połączeń, przewodów masowych, uchwytów elektrod i wiązek przewodów. Nie obejmuje również 

dostarczonych akcesoriów i części zużywających się. 

2.3. Treść roszczenia gwarancyjnego 

Gwarancja daje prawo do bezpłatnej naprawy wszelkich uszkodzonych części objętych gwarancją. 

2.4. Prawo do późniejszej dostawy 

IPO Technik- Handels GmbH ma prawo dostarczyć nowe urządzenie zamiast naprawy. 

2. 5. Prawo wymiany dla wycofanych modeli 

Jeśli identyczne urządzenie nie jest już sprzedawane przez IPO Technik - Handels GmbH lub 

producenta urządzenia w momencie zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego, IPO Technik- Handels 
GmbH jest uprawniony do dostarczenia klientowi, w ramach jego roszczenia gwarancyjnego, z 
równoważnym lub wyższej jakości, nieidentycznym urządzeniem, które w pełni spełnia wymagania 

techniczne urządzenia. Dla równoważności nie liczy się wartość wymiany w momencie roszczenia 
gwarancyjnego, ale wartość w momencie zakupu. 

2.6. Wykluczenie roszczeń daleko idących, w szczególności odszkodowawczych 

Dalsze roszczenia z tytułu rękojmi nie przysługują. W szczególności nie przysługują roszczenia 

odszkodowawcze, w szczególności za szkody wtórne. 

2.7. Czas trwania i początek gwarancji 

Okres gwarancji wynosi siedem lat i zaczyna się od daty wystawienia faktury. 

2.8. Związek z roszczeniami prawnymi 

Gwarancja obowiązuje oprócz ustawowych roszczeń z tytułu wad. Nie są one w żaden sposób 
ograniczone gwarancją. 

2.9. Twierdzenie 

Gwarancja przysługuje klientom, którzy dokonali zakupu bezpośrednio od IPO Technik - Handels 
GmbH, wysyłając żądanie naprawy w formie tekstowej (e-mail lub list) do IPO Technik - Handels GmbH 
i wysyłając urządzenie do IPO Technik- Handels GmbH na adres następujący adres: 

IPO Technik -Handels GmbH 
c/o K36302 LogoiX 
Wasserburger Str. 50a 

83395 Freilassing 
Niemcy 

 
Do skorzystania z gwarancji wymagane jest przedstawienie oryginału faktury, z której wynikają dane 
produktu i nabywcy. 

2.10. Koszty wysyłki 

Klient ponosi koszty wysyłki do IPO Technik- Handels GmbH. Koszty przesyłki zwrotnej od producenta 
IPO Technik- Handels GmbH do klienta ponosi IPO Technik- Handels GmbH. 
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Jeśli adres wysyłkowy kupującego w momencie zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego różni się od jego 

adresu wysyłkowego w momencie zakupu, a adres wysyłkowy w momencie zgłoszenia roszczenia 
gwarancyjnego nie znajduje się w państwie członkowskim Unii Europejskiej, IPO Technik - Handels 

GmbH ponosi tylko koszty przesyłki zwrotnej, które powstałyby, gdyby przesyłka zwrotna została 
wysłana na adres wysyłki kupującego w momencie zawarcia umowy kupna. Ze względu na dodatkowe 
koszty IPO Technik - Handels GmbH może uzależnić wysyłkę zwrotną od wcześniejszego zwrotu 

kosztów przez kupującego. 

2.11. Wyłączenie gwarancji 

Gwarancja jest wyłączona, jeżeli wada powstała w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z 
urządzeniem. Jeżeli urządzenie nie było prawidłowo konserwowane i w jego trakcie wystąpi wada , 

roszczenie z tytułu rękojmi wygasa. Gwarancja jest wyłączona w szczególności, jeżeli wada wynika z 
nieprzestrzegania przez klienta instrukcji użytkowania lub samodzielnego wykonania prac naprawczych 

wewnątrz urządzenia. Gwarancja jest również wyłączona, jeżeli wada została spowodowana przez 
przypadkowe zdarzenie zewnętrzne. 

2.12. Części zamienne 

W 7-letnim okresie gwarancji producenta gwarantowany jest również zakup części zamiennych. Więcej 

informacji na temat zakupu części zamiennych można znaleźć na naszej stronie internetowej. 
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