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1. M suriădeăprotec ieăaămuncii 

Condi iaă esen ial ă aă manipul riiă iă utiliz riiă înă condi iiă deă siguran ă aă produsuluiă esteă reprezentat ă deă
respectareaă reguliloră iă liniiloră directoareă fundamentaleă deă protec ieă aă muncii. Acest manual de utilizare 
prezint ă informa iiă importanteăcuăprivireă laăutilizareaă iămanipulareaă înăcondi iiădeăsiguran ăaăaparatuluiădeă
sudur ăprinăelectrofuziune.ăPersoaneleăcareălucreaz ăcuăacestăaparatătrebuieăs ăciteasc ă iăs - iăînsu easc ă
instruc iunileă incluseă înă acestă manual.ă Instruc iunileă trebuieă cititeă iă implementateă înă conformitateă cuă
standardeleărelevanteăacestuiădomeniu,ăcuăprevederileăincluseăînălegisla iaăaferent ăs n t iiă iăsecurit iiă laă
loculădeămunc ,ăcuă instruc iunileădeă instalareăaăreperelor,ăcuătoateăcodurileărelevanteădeăbuneăpracticiă iăcuă
liniile directoare tehniceăcuăprivireălaărealizareaăracordurilorăcareăsuntăînăvigoareăînă araădvs.ă 

1.1 Liniiădirectoareăgeneraleădeăprotec ieăaămunciiăaferenteă
echipamentelor electrice  

a) Cti iăcuăaten ieă iăasigura i-v ăc ăîn elege iătoateăliniileădirectoareă iăinstruc iunileăSSM.ăDac ănuărespecta iă
acesteăliniiădirectoareă iăinstruc iuni,ăesteăposibilăs ăfi iăexpu iărisculuiădeăelectrocutare,ăincendiereă i/sauă
v t mareăcorporal ăgrav .ă 

b) P stra i acesteăliniiădirectoareă iăinstruc iuniăpentruăaăleăutilizaăulteriorăoriădeăcâteăoriăesteănevoie.ă 
c) Termenul de „scul ăelectric ”ăutilizatăînăcadrulăacestorăliniiădirectoareădeăSSMăseărefer ălaăsculeă iăunelteă

electriceă careă func ioneaz ă numaiă conectateă la re eauaă deă energieă electric ă (cuă cabluă deă alimentare),ă
precumă iă laă sculeleă iă unelteleă electriceă careă func ioneaz ă cuă ajutorulă acumulatoriloră (f r ă cabluă deă
alimentare). 

2) Reguli SSM din zona de lucru 

a) Înăzonaăînăcareăseălucreaz ătrebuieăp strat ăcur eniaă iătrebuieăluminat ăînămodăcorespunz tor.ăAtunciă
cândăseălucreaz ăînăzoneăînăcareăexist ăgunoaie,ăresturiămenajere,ăetcăsauăînăzoneăprostăluminate,ăexist ă
oă predispozi ieă pentruă accidente.ă Trebuieă preveniteă mi c rileă lateraleă sauă c derileă aleă aparatuluiă de 
sudur ăprinăelectrofuziune.ă 

b) Nuălucra iăcuăaparatulădeăsudur ăînăzoneăînăcareăexist ăun riscădeăapari ieăaăexploziilor, zone în care 
sunt prezente lichide gaze sau prafuri inflamabile. Sculele electrice potăs ăproduc ăscânteiăcareălaărândulă
lor pot declan a explozii ale prafurilor sau vaporilor inflamabili.  

c) Atunciăcândăutiliza iăsculeăelectrice,ă ine iălaădistan ăcopiiă iăter iiăafla iăînăapropiere.ăDac ăaten iaăv ăesteă
distras ,ăexist ă risculăs ăpierde iăcontrolulăasupraăaparatuluiădeăsudur .ăNuăpermite iăaltorăpersoaneăs ă
ating ă aparatulă sauă cablurileă saleă iă ine i-iă laă distan ă deă zonaă deă lucru.ă Manipula iă cuă grij ă iă aten ieă
cablurileă pentruă aă preveniă apari iaă accidentelor.ă Ară fiă foarteă bineă caă s ă amplasa iă cablurileă peă standuriă
speciale pentru cabluri.  

3) Securitatea în lucrul cu echipamente aflate sub tensiune 

a) techerulăaparatuluiădeăsudur ătrebuieăs ăseăpotriveasc ăperfectăprizeiădeăcurentăelectric.ăNuămodifica iă
techerulăniciodat !ăNuăutiliza iăadaptoriăînăcombina ieăcuăaparateleădeăsudur ăprotejateăcuăîmp mântare.ă
techereleă asupraă c roraă nuă s-auă f cută modific ri,ă precumă iă prizeleă corecteă înă careă seă conecteaz ă

acesteă techereăreducărisculădeăelectrocutare.ă 
b) Evita iăcontactulăfizicăcuăsuprafe eleăechipamentelorăsauăobiectelorăprev zuteăcuăîmpamântare, cum ar fi: 

evi,ă radiatoare,ă aparateă deă g tit,ă frigidere,ă înă timpă ceă utiliza iă sculeă electrice.ă Exist ă riscă ridicată deă
electrocutareădac ăcorpulădumneavoastr ăatingeăp mântul. 

c) Ave iă grij ă caă aparatulă s ă nuă fieă udată deă ploaieă sauă umezită înă vreună fel.ă Dac ă apaă intr ă înă interiorulă
aparatuluidăeăsudur ,ărisculădeăelectrocutareăesteăfoarteămare.ă 

d) Nuăutiliza iăcablulăaparatuluiădeăsudur ăînăalteăscopuri,ădecâtăscopulăpentruăcareăaăfostărealizat.ăNuăutiliza iă
cablulăpentruăaăc raăaparatulul,ăpentruăa-lăag aăundevaăsauănuătrage iădeăcablulădeăalimentareăpentruăaă
scoateă techerulăs uădinăpriz .ăAve iăgrij ăs ăfieăferitădeăc ldur ,ăproduseăpetroliereăsauămuchiiăt ietoare.ă
Cablurile deteriorate sau îndoite cresc foarte mult riscul de electrocutare.  

e) Nuătransporta iăaparatulăcuădegetulăpeăbutonulădeăpornire/oprire.ăDac ănuăfolosi iăaparatul,ăscoate i-l din 
priz .ăDac ăîiăschimba iăadaptoriiă iărepreleădinăcareăesteăalc tuit,ăscoate i-lădinăpriz .ă 

f) Atunciă cândă utiliza iă ună aparată deă sudur ă prină electrofuziuneă înă aeră liber,ă utiliza iă ună prelungitoră
corespunz toră iă careă areă aprob ri/certific riă pentruă aă fiă utilizaă înă aeră liber.ă Utilizareă unuiă prelungitoră
pentru utilizarea în aer liber reduce riscul de electrocutare. 

g) Utiliza iăîntotdeauna oăsiguran ăcuăprotec ieădiferen ial .ăUtilizareaăacesteiăsiguran eădiferen ialeă
reduceărisculăelectorcut rii.  
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4) Securitatea proprie 

a) Fi iă aler iă întotdeauna! Ave iă grij ă cumă lucra iă iă folosi iă întotdeaunaă bunulă sim ,ă atunciă cândă utiliza iă
aparatulă deă sudur .ă NUă utiliza iă aparatulă atunci cândă sunte iă obosit,ă cândă sunte iă subă influen aă
medicamentelor,ă alcooluluiă sauă drogurilor.ă Ună singură momentă deă neaten ieă peă parcursulă utiliz riiă
aparatuluiăpoateăaveaăcaărezultatăoăv t mareăcorporal ăgrav . 

b) Utiliza iă întotdeaunaă echipamentulă individuală de protec ieă iă ochelariiă deă protec ieă pentruă ochi.ă Daca 
utiliza iă echipamenteă deă protec ieă deă tipul:ă m tiloră deă protec ieă împotrivaă prafului,ă înc l minteă anti-
derapant ,ă casc ă deă protec ieă pentruă capă sauă casc ă deă protec ieă auz,ă înă func ieă deă ceă felă deă scul ă
electric ăseăutilizeaz ,ărisculăapari ieăv t m rilorăcorporaleăesteăredus. 

c) Preveni iăpornireaăaccidental ăaădispozitivului.ăAsigura i-v ăc ăaparatulădeăsudur ăesteăoprităînainteădeăa-l 
conectaălaăre eauaădeăcurentăelectrică i/sauălaăgeneratorăsauăînainte de a-lăridica/transporta.ăTrans prti ă
aparatuluiădeăsudur ăcuădegetulăpeăbutonulădeăpornireăsauăalimentareaăcuăenergieăelectric ăaăaparateloră
careă auă butonulă deă pornire/oprireă înă pozi iaă pornire,ă potă aveaă caă rezultată producereaă v t m riloră iă aă
accidentelor. 

5) Utilizareaă iăîntre inereaăsculelor electrice  

a) NUăsupraînc rca iăaparatul!ăUtiliza iăaparatulăcorectăpentruăsuduraăpeăcareăinten iona iăs ăoăface i!ăAtunciă
cândăutiliza iăsculeleăelectriceăcorespunz toareăpentruălucrareaădvs,ăve iălucraămaiăbineă iămult mai sigur, 
conformădatelorăsaleăgeneraleădeăfunc ionare. 

b) Nuăutiliza iăaparatulădeăsudur ădac ăesteădefectăbutonulădeăpornire/oprire.ăUnăaparatădeăsudur ăaăc ruiă
buton de pornire/oprire nu poate fi utilizat pentru a putea porni/opri aparatulm, este un aparat foarte 
periculosă iătrebuieăreparat.ă 

c) Aparateleă deă sudur ă nuă voră fiă depozitateă iă utilizateă înă apropiereaă copiilor.ă Nuă permite iă nim nuiă s ă
utilizezeăaparatulădac ănuăauăcitită iănuă i-auăînsu itămanualul/manualeleăsaleădeăutilizare.ăAparateleădeă
sudur ăprinăelectrofuziuneăsuntăfoarteăpericuloaseăatunciăcândăsuntăutilizateădeăoperatoriăf r ăexperien . 

d) Aparateleădeăsudur ă trebuieă între inuteăcuăgrij .ăVerifica iă totă timpulădac ăpieseleă înămi careăsuntăprostă
aliniateă sauă defectuosă lipite,ă dac ă suntă pieseă rupteă sauă oriceă alteă situa iiă careă potă afectaă func ionareaă
aparatuluiă deă sudur .ă Dac ă esteă deteriorat,ă repara iă aparatulă înainteă deă a-l reutiliza. Foarte multe 
accidenteădeămunc ăauălocăcaăurmareăaăutiliz riiăunorăaparateădeăsudur ăprostăîntre inute. 

e) Aparateleădeăsudur ătrebuieăs ăfieăp strateăcâtămaiăcurate.ăRespecte iăîntocmaiăinstruc iunileăreferitoareă
la efectuarea service-uluiă iă celeă referitoareă laă schimbareaă sculelor.ă Mânereleă nuă trebuieă s ă intreă înă
contactăcuăproduseăpetroliereăsauăvaselin .ă 

f) Aparatul,ăal turiădeăaccesoriileăsaleă iăalteărepereăaleăsaleătrebuieăutilizateăînăconformitateăcuăinstruc iunileă
prezentate în cadrul acestui manual. Ave iăînăvedereăcondi iileădeămunc ,ăprecumă iălucrareaăcareătrebuieă
realizat .ă Utilizareaă aparatuluiă deă sudur ă înă altă scopă decâtă celă pentruă careă aă fostă realizat,ă poateă aveaă
dreptărezultatăapari iaăuneiăsitua iiăpericuloase. 

6) Service 

a) Aparatulă deă sudur ă trebuieă reparată numaiă deă c treă ună tehniciană calificată iă numaiă cuă pieseă originale.ă
Acestălucruăpermiteămen inerea siguran eiăînăexploatareăaăaparatului. 

1.2 Liniiădirectoareăspecificeăcuăprivireălaăsiguran aăînăexploatareăaă
aparatuluiădeăsudur ăprinăelectrofuziuneă 

1) Securitatea în lucrul cu echipamente aflate sub tensiune 

a) Utilizareaă uneiă siguran eă cuă protec ieă diferen ial ă laă nă curen iă rezidualiă esteă obligatorieă atunciă cândă v ă
desf ura iăactivitateaă înăcadrulă antierelorădeăconstruc ii.ă Toateăreglement rileă iă regulileădeăracordareă
tehnic ăadoptateăpeăplanăna ionalătrebuieăobligatoriuăs ăfieărespectate.ăEsteăposibilăcaăîn araădvsăs ăfieă
obligatorieăutilizareaăînăpermanen ăaăuneiăsiguran eăcuăprotec ieădiferen ial .ă 

b) Înă conformitateă cuă reglement rile/liniileă directoareă na ionaleă iă interna ionale,ă energiaă electric ă laă oă
tensiune mai mare 230 V curent alternativ sau mai mare (sau > 110 V curent alternativ sau mai mare) se 
poateăutilizaăînă an uriăsauăspa iiă închiseănumaiădac ăseă iauăm suriăsuplimentareădeăsiguran .ăFiecareă
dispozitivăcareăfunc ioneaz ăsubătensiuneă iăcareăesteăamplasatăîntr-un asemenea cadru, trebuie în mod 
obligatoriuă s ă fieă alimentată cuă energieă electric ă prină intermediulă unuiă transformatoră separată individual,ă
prev zută cuă sistemeă deă siguran ă adecvat ă sauă prină intermediulă unuiă dispozitivă deă protec ieă individuală
adecvat. 
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c) Se vor utiliza numai accesorii, prelungitoareă iăgeneratoareăspecificate/recomandateăînăcadrulăacestuiă
manualădeăutilizare.ăUtilizareaăaltorătipuriădeăaccesoriiăpoateăaveaăcaărezultatădeteriorareaăaparatuluiă iă
cre tereaăniveluluiădeăriscăaferentăproduceriiăuneiăv t m riăcorporale.  

d) Înainte deăfiecareăutilizare,ăoperatorulătrebuieăs ăefectuezeăoăinspec ieăvizual ăaăaparatului,ăaăcabluriloră iă
accesoriilorăsale,ăprecumă iăaăcablurilorădeăalimentareăcuăenergieăelectric ăpentruăaăseăasiguraăc ătoateă
acesteărepereăsuntănedeteriorateă iăinstalateăcorect. Orice reper deteriorat trebuie reparat sau înlocuit de 
c treăunăagentăserviceăautorizat.ă 

e) Înăconformitateăcuălegisla iaădeăsecuritateă iăs n tateăocupa ional ăînăcadrulălocurilorădeămunc ,ălegisla ieă
careăesteăaplicabil ăînă araădvsăcuăprivireălaăprevederileăreferitoareălaăracorduriă iăutilizareaădispozitiveloră
subătensiune,ăave iăresponsabilitateaădeăaăv ăasiguraăc ăatâtăaparatulădeăsudur ,ăcâtă iăprelungitoareleă iă
siguran eleăcuăprotec ieădiferen ial ă suntă verificateă înă modă regulată (verificareă i etichetare)ădeăc treăună
electrician autorizat sau alt tehnician competent în domeniu.  

f) Esteăfoarteăimportant ăprezen aăuneiăîmp mânt riăcareăs ăfieăcontinueă(adic  < 0,5 Ohmi) de la borna de 
legareă laă p mântă aă generatoruluiă laă bornaă deă legareă laă p mântă aă techerului cablului flexibil de 
alimentareăaăaparatuluiădeăsudur .ăDac ăconductorulăutilizatăpentruărealizareaăîmp mânt riiăesteăîntreruptă
sauăajungeăs ăaib ăoărezisten ămaiămare,ăexist ărisculăapari ieiăelectrocut rii. 

7) Securitatea proprie 

a) evileă iă reprereleă trebuieă fixateă iă prinseă înă modă ferm.ă Dac ă fixareaă iă prindereaă repereloră nuă suntă
executate corect, atunci punctul dvs de sprijin poate fi deteriorat sau afectat. 

b) Dac ăaparatulădeăsudur ăesteăalimentatăcuăajutorulăunui generator, generatorul va trebuiăs ăfieăobligatoriuă
prev zută cuă împ mântare.ă Dac  generatorul nuă esteă prev zută cuă împ mântare,ă atunciă exist ă risculă
apari ieiăelectrocut rii. 

c) Aparatulădeăsudur ăvaăfiăalimentatănumaiădeălaăoăsurs ădeăenergieăelectric ăprev zut ăcuăîmp mântare.ă
Altfel, exist ărisculăelectrocut rii. 

 

ATEN IE 

Citi iăcuăaten ieăacestămanual,ăprecumă iăregulileărelevanteădeăprotec ieăaămunciiăînainteădeăaăporniăaparatulă
deăsudur ! 
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2. Introducere 

2.1 Domeniul de utilizare 

Aparateleă deă sudur ă prină electrofuziune,ă tipul Tiny Data M (USB) i Tiny Data MF (USB) sunt produse 
pentruăaă fiă utilizateănumaiăpentruă suduraă eviloră dinămaterială termoplastică (spreăexempluă eviă executateădină
PE-HD, PE80, PE100 sau PP) atunciăcândăacesteă eviăsuntă racordateăcuăajutorulă fitingurilorăEFăcareăauăoă
tensiuneă deă intrareă maiă mic ă deă 48 V. Aceste aparate sunt realizate în conformitate cu standardele DVS 
2208-1 i ISO 12176-2, standarde din care sunt preluate standardele aplicabile fitingurilor EF. 
NUăesteăpermis ăutilizareaăaparatuluiădeăsudur ăînăaltădomeniu,ăaltulădecâtădomeniileăprev zuteăînătermeniiă
men iona iămaiăsus. 
 

ATEN IE 

Produc torulănuăr spundeădeăutilizareaăaparatuluiădeăsudur ăînăalteădomeniiădecâtădomeniulăs uăspecificădeă
utilizare. 

 

2.2 Între inereă iăservice 

Dac ăaparatulădeăsudur ,ăînăciudaăcondi iilorăexcelenteăînăcareăaăfostăfabricată iăînăciudaătuturorăîncerc rilorălaă
careăaăfostăsupusăînainteădeăcomercializare,ăseădefecteaz ,ăatunciăreparareaăsaătrebuieărealizat ănumaiădeăună
centruăserviceăautorizatădeăc treăproduc tor. 
V ă rug mă s ă ave iă înă vedereă faptulă c ă produsulă esteă unulă foarteă solicitantă dină punctă deă vedereă tehnic.ă Înă
conformitate cu standardele aplicabile, precum DVS 2208-1, BGV A3, ISO 12176-2,ă precumă iă cuă
majoritateaă standardeloră na ionaleă iă interna ionale,ă acestă tipă deă echipamenteă trebuieă s ă fieă verificateă
periodic. Intervalul de timp pentru service este de 12 luni, iar în cazuri în care utilizarea aparatului este una 
accentuat ,ăseărecomand ăintervaleămaiăscurteădeătimpăîntreăinspec iileăservice.ă 
Peăparcursulă inspec ieiă deăverificare,ăaparatulăvaă fiăactualizată laănivelulăstandardeloră tehniceăactualeă iă ve iă
primiăoăgaran ieăsuplimentar ădeă3ăluniăpentruăfunc ionareaăaparatuluiădeăsudur . 
Inspec iileădeăverificareă iăceleădeăîntre inereăsuntăfoarteăimportanteăpentruăsiguran aădvsă iăpentruănivelulădeă
încredere în exploatareă ală aparatului.ă Peă caleă deă consecin ,ă procedurileă deă între inereă iă toateă repara iileă
trebuieăderulateăfieădeăc treăproduc tor,ăfieădeăc treăunăserviceăautorizat. 
Pentruămaiămulteăinforma iiăcuăprivireălaăcentreleănoastreăautorizateădeăservice,ăv ărug măs ăneăcontacta i: 
 

PF-Schweißtechnologie GmbH Tel.: +49-6631-9652-0 
Karl-Bröger-Str.10 Fax: +49-6631-9652-52 
DE-36304 Alsfeld E-Mail: info@pfs-gmbh.com 
Germany Web:  www.pfs-gmbh.com 
 

 
SC BAENNINGER SYSTEME ROMANIA SRL Tel.: +40-262-220329 
Str.ăM rgeanului,ănr.ă32A Fax: +4-0262-220319 
430014,ăBaiaăMare,ăjud.ăMaramure  E-Mail: contact@bsr.ro 
România Web:  www.bsr.ro 
 
Atunciăcândăneăcontacta i,ăv ărug măs ăneătransmite iăseriaă(S/N)ăînscrip ionat ăpeăplacaămontat ăpeăaparat.ă 

2.3 Manipulareă iăîntre inere 

Pentruăaăob ineărezultateăoptime,ăaparatulă trebuieămanipulatăcuăgrij ă iăverificată frecvent.ăTrebuieăprevenit ă
contaminareaăaparatuluiăcuănisipă iănoroiăsau,ădac ăesteăcazul,ăaparatulăvaăfiă tersăcuăoăcârp ămoale sau cu 
betisoare auriculare. 
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2.4 Eliminare 

 

Numaiăpentruă arileădinăUniuneaăEuropean : Nuăarunca iălaăgunoiăaparateleăelectriceăal turiă
de gunoiul menajer. 
Înăconformitateăcuădirectivaăeuropean ă2002/96/CE privindădeşeurileădeăechipamenteăelectriceă
şiăelectronice (DEEE) iă transpunereaăsaă înă legisla iaă intern ,ăaparateleăelectriceăcareănuăseă
maiă utilizeaz /nuă seă maiă potă reparaă trebuieă colectateă separată iă reciclateă într-oă manier ă
„prietenoas ”ăcuămediul.ă 
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3. Introducereaăparametrilorădeăsudur  

Aparatele deă sudur ă prină electrofuziune,ă tipulă Tiny Data M (USB) i Tiny Data MF (USB) permit 
introducereaăparametrilorădeăsudur ăprinăurm toareleămijloace: 

3.1 Cod de bare (ISO/TR 13950, Tip 2/5i, 24-caractere) 

 

Codul de bare lipit pe aproape orice tip de fiting EF de peăpia ăincludeătoateădateleănecesareă
proces riiă sale.ă Dup ă citireaă coduluiă deă bareă (cuă ajutorulă creionuluiă optică sauă aă scannerului),ă
dateleă suntă automată transferateă iă procesateă deă c treă aparat.ă Codurileă deă bareă con ină înă
principalăurm toareleădate:ăProduc tor,ătip,ădiametru,ătensiuneăpentruăderulareaăelectrofuziunii,ă
timpulănecesarăefectu riiăsudurii (cuăcorectareaă temperaturii,ădac ăesteăaplicabil),ă rezisten ă iă
toleran ărezisten . 

3.2 SmartFuse* (NUMAI aparatul Tiny Data MF (USB)) 

 

Prin citirea rezisten ei deă referin ă dină cadrulă unuiaă dintreă contactele deă sudur ă amplasa iă peă
fitingulă SmartFuse,ă aparatulă determin ă înă modă automată parametriiă deă sudur ă pentruă fitingulă
respectiv. 

3.3 Introducereămanual ăaăcaracterelorădeăpeăcodulădeăbare. 

 

Daca codul de bare de pe fiting sau dispozitivul cu care se citeste fitingul este defect sau 
deteriorat,ă atunciă ave iă posibilitateaă deă aă introduceă manuală caractereleă coduluiă deă bareă (dac ă
acestea sunt disponibile). 

3.4 Introducereămanualaăaătimpuluiă iătensiuniiădeăsudur ă 

 

Dac ă nuă esteă disponibilă codulă deă bare,ă atunciă ave iă posibilitateaă deă aă introduceă manuală
parametriiădeăsudur  furniza iădeăproduc torulăfitinguluiă(tensiuneaă iătimpulădeăsudur ). 

*) Nuătoateăaparateleădeăsudur ăprinăelectrofuziuneădispunădeăacestăsistemăSmartFuse.ăV ărug măs ăcontacta iăreprezentan aă
deăundeăa iăachizi ionatăaparatulăpentruămaiămulteăinforma ii.ăAparateleădeăsudur ăprinăelectrofuziuneăf r ăsistemulăSmartFuse 
seăpotărecunoa teău orădup ăceleădou ăterminaleădeăsudur ăpar ialăacoperiteădeăcapaceănegreădinăPVC.ăAparateleădeăsudur ăcuă
acestăsistemăauăunulădintreăterminaleăacoperităcuăunăcapacăro uădinăPVC,ăiarăcel laltăeănegru.ă 
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4. Gama de dimensiuni 

Gama de dimensiuni pentru fitingurile pe care aparatul le poate suda depinde în principal de consumul de 
putereă aă fitinguluiă respectiv.ă Deă vremeă ceă consumulă deă putereă ală fitinguluiă difer ă deă laă produc toră laă
produc tor,ă nuă esteăposibil ă emitereaăuneiă reguliă generaleăcareăs ăacopereă toateădimensiunileăposibileă deă
fitinguri.ă Atunciă cândă nuă crede iă c ă fitingulă poateă fiă sudat,ă trebuieă s ă verifica iă dimensiuneaă fiec ruiă fitingă
separat.ăPentruăaparateleădeăsudur ăprinăelectrofuziuneăTiny Data M (USB) i Tiny Data MF (USB) atunci 
când sudurile sunt efectuate succesiv, astfel încât aparatul face pauze între suduri, pauze care corespund 
timpuluiădeăpreg tireăaăsuduriiăurm toruluiăfiting,ăseăvaăaplicaăurm toareaăregul : 
 

Utilizare pe dimensiuni de la 20 la 355 mm f r ălimitare. 
 

Atunciăcândăseălucreaz ăcuădimensiuniăde la 400 mm în sus, timpiiădeăr cireăaiăsudurii trebuieăs ăfieămultămaiă
lungiăpentruăc ăaltfelădispozitivulăpoateăs ăafi ezeămesajulădeăeroareă „Dispozitivăpreaă fierbinte”.ă Înăaceast ă
situa ie, esteănevoieăs ăl sa iăaparatulăs ăseăr ceasc ăînainteădeăa-l utiliza din nou.  
Înainte de a procesa fitinguri dinăaceastaăgam ădeădimensiuni,ătrebuieăs ăverifica iăamperajul necesar pentru 
aă vedeaă dac ă seă dep e teă amperajul deă ie ireă aă aparatului,ă înă modă constant,ă precumă iă daca nu se 
dep e teăamperajul maximădeăie ireăal aparatului. 
 

Regulaădeămaiăsusăseăaplic  pentruăoătemperatur ăambiental ădeă20 °C. 

5. Livrare 

 Tiny Data M (USB) Repere incluse 

 1 × Manual de utilizare GB008 

 1 × Stick memorie USB 2 GB 5_5001_512 

 1 × Punga accesorii 1_2800_002 

 1 × Cutie de lemn 1_2800_010 
 

 Tiny Data MF (USB) Repere incluse 

 1 × Manual de utilizare GB008 

 1 × Stick memorie USB 2 GB 5_5001_512 

 1 × Punga accesorii 1_2800_002 

 1 × Cutie de lemn 1_2800_010 

*) Esteădisponibil ă iăoăcutieătipăcontainerăpentruătransportăaerianăcaăalternativ ălaăcutiaădeălemn.  
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6. Date tehnice 

 Tiny Data M (USB) i Tiny Data MF (USB) 

General 

Tensiuneăie ire [V] 8 la 48 AC 

Înregistrare date  Da 

Putere (60 % din timp) 
conf. standardului ISO 
12176-2 

 2050 W (55.9 A) 

Interval temperatura de 
func ionare 

[°C] -10 la +50 

Nivelăprotec ieă(sistemă
interna ional)  IP54 

Clasa dispozitiv  1 

Conformitate  CE 

Clasificare: ISO 12176-2   P2 3 U S1 V AK D X 

Introducereăparametriăsudur  

 DA NU Opt.  

Creion optic (op ional 
scanner)      

SmartFuse 
Tiny Data M (USB)     

SmartFuse 
Tiny Data MF (USB)     

Introducereămanual ăaă
caracterelor aferente 
codului de bare. 

    

Introducereămanual ă
parametriăsudur .ă    

Uie ire: 8 la 48 V 
tsudur : 0 la 9999 s 

Introducereămanual ă
parametriăsudur .    

Uie ire: 40 V (presetare) 
tsudur : 0 la 9999 s 

Intrare/Alimentareăenergieăelectric  Dispozitive 230 V  Dispozitive 110 V  

Tensiuneănominal  
(toleran ) 

[V] 230 AC (190 la 300) 110 AC (90 la 150) 

Frecven ănominal  
(toleran ) 

[Hz] 50/60 (40 la 70) 50/60 (40 la 70) 

Factor de putere cosăρ  
0,6 la 0,9 

(controlăfaz ) 
0,6 la 0,9 

(controlăfaz ) 

Amperaj nominal [A] 16 40 

Consum putere [VA] 3200 3680 

Lungime cablu [m] 4,5 La cerere 

Tipă techer  techer Euro Schuko  La cerere 

  



 
 

 14 GB008 F01 

Ie ire 

Tensiuneăie ire [V] 8 la 48 AC 

Amperajăie ire (max.)  110 

Amperajăie ire (tă→ă∞) [A] 30 

Amperajăie ire (min.) [A] 2 

Modificare energie  Compensareătemperatur  

Lungimeăcabluăsudur  [m] 4, alte lungimi-la cerere 

Montareăcabluăsudur   Fix 

Conectoriăsudur  [mm] 4.0 (op ional 4.7)* 

Func iiămonitorizare 

Intrare  Tensiune,ăamperaj,ăfrecven ă 

Ie ire  Tensiune,ăamperaj,ărezisten ,ăcontact,ăscurt-circuit  

Altele  Sistem,ătemperatur ădeălucru,ăserviceă 

Mesaje de eroare  Text simplu, semnal acustic  

Carcas /Display 

Material  Plac ăo el 

Display  4 × 20 caractere (alfanumerice), iluminare de fundal 

Dimensiuni, greutate, ambalare 

Dimensiuni produs 
L × W × H 

[mm] 325 × 275 × 290 

Greutate produs 
(incl. cablulădeăsudur ) 

[kg] 16,5* 

Greutate produs 
(excl. cablulădeăsudur ) 

[kg] 14* 

Dimensiuni cu ambalaj 
L × W × H 

[mm] 390 × 320 × 340 

Material asamblare  Lemn* 

Tip ambalaj  Cutie* 

Greutate ambalaj [kg] 5,5 

Greutate transport [kg] 22 

*) Informa iileătehniceăprezentateăsuntăvalabileăpentruălivrareaăstandardăpentruăunăaparatădeăelectrofuziune.ăÎnăfunc ieădeă
comandaăf cut ,ăvorăexistaădiferen e.ă 
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6.1 Înregistrare date 

Aparteleădeăsudur ăTiny Data M (USB) i Tiny Data MF (USB) potă înregistraădateleăpentruăunănum rădeă
aprox. 1000 cicluriădeăsudur ă iădateleălorădeătrasabilitateăcareăseăconformeaz ăstandarduluiăISO 12176-4. 
 

 Tiny Data M (USB) i Tiny Data MF (USB) 

Înregistrare date 

Nr. rapoarte  Aprox. 1000 

Interfa   USB (stick memorie USB, imprimant ăUSB) 

Format date  PDF, CSV 

Date înregistrate 

Date generale  
Timp, data, nr. raport,ătemperatur ăambiental ,ănumeă
sudor,ănr.ăsudur ămax. 40-caractere (alfanumerice) 

Dateăsudur   
Tensiune,ăamperaj,ăenergie,ătimpănominală iătimpăreală
sudur ,ămod,ărezisten , mesaje de eroare cu 10 valori 
pentruătensiuneă iăamperaj 

Date fiting  Informa iiădeăpeăcodulădeăbareă(ISO/TR 13950), Tip, 
Dimensiune, Produc tor 

Date dispozitiv  
Nr.ăserie,ănr.ăinventar,ădataăultimeiăinspec iiăservice,ăoreădeă
lucru, configurare sistem  

Cod operator  
Cod de bare (PF sau ISO 12176-3) pentru identificarea 
operatoruluiă iăpentruăaccesulălaăintroducereaămanual ăaă
dateloră iăconfigurareaăsistemuluiă 

Func iiătrasabilitate 

Nr. lucrare  
Nr. lucrare max. 40 caractere (alfanumerice), introducere 
cuăajutorulăcoduluiădeăbareăsauămanual ă 

Cod operator  ISO 12176-3 

Condi oo meteo  DVS 2207 / 2208 

Codădeăbareăsudur   ISO/TR 13950 

Cod de bare trasabilitate 
fiting 

 ISO 12176-4 

Cod de bare trasabilitate 
aferentăprimeiă evi  ISO 12176-4 

Cod de bare trasabilitate 
aferentăceleiădeăaădouaă evi  ISO 12176-4 

Cod de bare trasabilitate 
aferentăceleiădeăaătreiaă evi / 
infotext 

 ISO 12176-4 / 40 caractere (alfanumerice) 

Func iiăsuplimentare 

Op iuniăie ire  Memorieăcompelta,ăselectabil ăpeănum rălucrareă 
Introducere/selectie cod 
lucrare  

 
Codădeăbare,ămanual,ălist ăintern ănum rălucr riăpentruă
selec ieă 
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6.2 Fi ierătehnicăconf.ăstandardului ISO 12176-2 

 Tiny Data M (USB) iăTiny Data MF (USB) 

Clasificare Tiny Data M (USB) 

Tip dispozitiv  Tiny Data M (USB) 

Clasificare  P2 3 U S1 V AK D X 

Clasificare Tiny Data MF (USB) 

Tip dispozitiv  Tiny Data MF (USB) 

Clasificare  P2 3 U S1 V AK D X 

Curb ăsimulareălaătensiuneăie ireădeă24 V 

 
Cicluăsarcin ădeălucruăconformăstandarduluiăISO 12176-2 la 30 %, 60 % iă100 %, Interval testare t = 
60 minute 

      

 
Timp 

încercare 
60 min 

Putere ie ire 
la Uie ire = 

36 V 

Putereăie ireă
la Uie ire = 

40 V 

Amperajăie iere 
Iie ire 

 

 30 % 2700 W 3000 W 74,1 A  

 60 % 2050 W 2250 W 55,9 A  

 100 % 1600 W 1800 W 44,7 A  

      

Informa iiăsuplimentare 

Start lent Celăpu ină3 secunde (cresc tor) 

Compensare temperatur ăambiental  Conform standardului ISO 13950 

Compensareătemperatur ăfiting Nu 

Înregistrare date Da 

  



 GB008 F01 17   

7. Piese de schimb iăaccesorii 

Descriere Cod 

Conectorăsudur  4.7mm, standard 1_0200_001 

Conectorăsudur ă4.0mm, standard 1_0200_003 

Conector sudur ă4.7mm, Smart/Fuse (cu vârf detectare) 2_0200_003 

Conectorăsudur ă4.0mm, Smart/Fuse (cu vârf detectare) 2_0200_004 

Capac PVC, ro u 1_0410_004 

Capac PVC, negru 1_0410_003 

Adaptor 4.7 la 4.7 în unghi 1_0300_009 

Adaptor 4.7 la 4.0 în unghi 1_0300_001 

Adaptor 4.0 la 4.7 în unghi 1_0300_004 

Adaptor 4.0 la 4.0 în unghi 1_0300_011 

Adaptor SmartFuse 4.7 la 4.7 1_0200_005 

Adaptor SmartFuse 4.7 la 4.0 1_0200_006 

Adaptor SmartFuse 4.0 la 4.7 1_0200_007 

Adaptor 4.0 la 4.7, drept 1_0300_010 

Adaptor 4.7 la GF (pentruăfireăsl bite) 1_0300_003 

Adaptor 4.0 la GF (pentruăfireăsl bite) 1_0300_014 

Adaptor 4.7 la FF-plat 1_0300_002 

Adaptor 4.0 la FF-plat 1_0300_012 

Adaptor 4.7 la FF-pin 1_0300_008 

Adaptor 4.0 la FF-pin 1_0300_013 
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8. Taste iă techere 

 

 
 
1 Buton pornire/oprire ON-OFF 6 Display 
2 Cabluăsudur  7 Taste cursor ▲ ▼ ◄ ► 
3 Suportăcabluă iămânerătransport 8 Tasta ENTER 
4 Cabluăalimentareăenergieăelectric  9 Buton VERDE start 
5 Interfa aăUSB (numai versiunea DATA) 10 ButonăRO Uăstop 

9. Alimentare cu energieăelectric  

9.1 Date generale 

ATEN IE 

! 

GERMANIA: Seăvoră respectaă întotdeaunaăcondi iileădeăconectareăaăaparatuluiăprezentateă înăacestă
manual,ăreglement rileăprivitoareălaăconectareaătehnic ăadoptateădeăfurnizorulădeăenergieăelectric ,ă
reglement rileă VDE, reglement rileă cuă privireă laă prevenireaă accidentelor,ă precumă iă alteă
reglement riăDIN/CEN în vigoare. 

ALTEă RI: Seăvoră respectaă întotdeaunaăcondi iileădeăconectareăaăaparatuluiăprezentateă înăacestă
manual,ă precumă iă reglement rileă SSMă interna ionaleă iă na ionale,ă precumă iă celeă referitoareă laă
conectareaătehnic ăaăaparatelroăaflateăînăvigoare.ă 
Aparateleă deă sudur ă prină electrofuziuneă potă fiă utilizateă deă personală certificată iă calificată înă
conformitateăcuăstandardeleăinterna ionaleă iăna ionale. 

Utilizatorul trebuieăs ăsupervizezeă iăobserveăaparatulă înăpermanen ăpeăparcursulăderul riiă
întregiiăproceduriădeăsudur . 

 
  



 GB008 F01 19   

Aparatulătrebuieăs ăfieăutilizatăobligatoriu în conformitate cu intervalele de func ionareăprezentateămai jos: 
 

 
Dispozitive alimentate la 230 V  Dispozitive alimentate la 110 V 

Tensiune intrare: 190 V la 300 V (AC) 90 V la 150 V (AC) 

Frecven ăintrare: 50/60 Hz (40 la 70 Hz) 50/60 Hz (40 la 70 Hz) 

Temperatur ăambiental : -10 °C la +50 °C -10 °C la +50 °C 

Amperaj intrare 16 A 34 A 

Amperaj intrare maxim 19 A 38 A 

Putere intrare 3200 VA 3200 VA 

Putereăintrareămaxim  4400 VA 4400 VA 

Valoareăminim ăsiguran ă
circuit 

16 A (lent ) 40 A (lent ) 

 

ATEN IE 

! 
 Utilizareaăacestuiădispozitivăesteăpermis ănumaiădac ăaparatulăesteăcorectădimensionată pentru 

suduraă respectiv ă iă numaiă dac ă seă utilizeaz ă siguran aă difere ial . Informa iileă cuă privireă laă
siguran eleăcorespunz toareădinăcadrulăcircuituluiăsuntăprezentateăînătabelulădeămaiăsus. 

 Cablulă deă alimentareă ală aparatuluiă deă sudur ,ă precumă iă oriceă prelungitoare utilizate pentru 
alimentareaăsaătrebuieăs ăfieăperfectăîntinseăînainteădeăutilizare. 

 

9.2 Prelungitoare 

ATEN IE 

! 
 Prelungitoareleătrebuieăs ăfieăprev zuteăcuăîmp mântare. 
 Esteăinterzis ăprelungireaăcabluluiădeăsudur . 
 Se vor respecta întotdeaunaă prevederileă legaleă na ionaleă iă intern ionaleă cuă privireă laă

utilizarea prelungitoarelor. 
 

9.2.1 Date generale 

Cablulădeăalimentareăpoateăfiăprelungitănumaiădac ăsuntărespectateăurm toareleăspecifica iiătehnice. 
 

Lungime cablu Sec iune (230 V) Sec iune (110 V) 

pân ăla 20 m 3 × 1,5 mm² 3 × 4 mm² 

20-50 m 3 × 2,5 mm² 3 × 4 mm² 

50-100 m 3 × 4 mm² - 

9.2.2 Australia 

Cablul de alimentare se poate prelungi numai cu ajutorul prelungitoarelor aprobate. Aceste prelungitoare se 
potăob ineădeălaădistribuitorulălocalăalăaparatelorădeăsudur ăfabricateădeăPF-Schweißtechnologie GmbH. 
 

ATEN IE 

! 
 Pentruă aparateleă deă sudur ă utilizateă înă Australiaă seă voră utilizaă numaiă prelungitoareă

aprobate de PF-Schweißtechnologie GmbH, de distribuitorul local sau de service-ul 
autorizat PF.  

 Utilizareaăunuiăprelungitorăneaprobatăreprezint ăasumareaăunuiăriscădeăprotec iaămuncii. 
 Utilizareaăunuiăprelungitorăneaprobatăvaăaveaăcaărezultatăaulareaăgaran ieiăproduc toruluiă

pentruăaparatulădeăsudur ărespectiv. 
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9.3 Compatibilitate generator 
 

OBSERVA IIăIMPORTANTE CU PRIVIRE LA UTILIZAREA GENERATOARELOR 
 AUSTRALIA: Asigura i-vaă c ă generatorulă esteă verificată cuă regularitate,ă testată iă etichetată înă

consecin ădeăc treăunăelectricianăautorizatăsauădeăalteăpersoaneăcompetenteăînăacestădomeniu,ă
în conformitate cuălegisla iaădeăsecuritateă iăs n tateăocupa ional ălaăloculădeămunc ,ăprecumă iă
cuăstandardeleăna ionaleăînădomeniu. 

 Generatorulătrebuieăprev zutăcuăîmp mântare! 
 Prizaă înă careă seă introduceă techerulă cabluluiă deă alimentareă ală aparatuluiă trebuieă s ă fieă cuă

împ mântare! 
 Esteă foarteă imporantă caă acelă conductoră utilizată pentruă aă realizaă împ mântareaă s ă fieă continuuă

(adic  <0,5 Ohmi),ăcontinuitateaăfiindăasigurat ăîntreăprizaădeăîmp mântare,ăcontactulădeălaăprizaă
generatoruluiă iăcontactulădeăpeă techerulăcabluluiăflexibilădeăalimentareăalăaparatuluiădeăsudur . 
Dac ăconductorulăesteă întreruptăsauă rezisten aăsaăcre te,ăapareă risculă electrocut rii. Din acest 
motiv,ă asigura i-v ă înă permanen ă c ă seă utilizeazaă prelungitoareă aprobate.ă Asigura i-v ă c ă
aparatulădeăsudur ,ătoateăaccesoriileăsaleă iăprelungitoareleăsuntăverificate,ătestateă iăetichetateă
fieădeăc treăunăelectricianăautorizat,ăfieădeăalt ăpersoan ăcuăcompeten ăînăacestădomeniu. 

 Primaădat ăporni iăgeneratorulă iădup ăstabilizareaătensiuniiăconecta iăaparatulădeăsudur . 
 Nuăseăvaăconectaăaltăaparatăsauăaltădispozitivăînăacela iătimpăcuăaparatulădeăsudur ălaăgenerator. 
 Dispozitive 230 V: tensiuneaăcircuituluiădeschisătrebuieăsetat ăîntreă240 V iă260 V. 
 Deconecta iăcablulădeăalimentareăalăaparatuluiăînainteădeăaăopri generatorul.  
 Putereaăutil ăaăgeneratoruluiăvaăsc deaăcuă10șălaăfiecareă1000ămăîn l imeădeasupraăniveluluiăm rii. 
 Verifica iănivelulăcombustibiluluiădinărezervorulăgeneratoruluiăînainteădeăaăîncepeăsudura. 
 Manualulă cuă instruc iuniă deă utilizareă ală generatoruluiă trebuieă s ă fieă disponibilă al turiă deă

instruc iunileă tehniceă deă operare,ă caă parteă aă acestuiă manuală deă utilizare.ă Întotdeaunaă citi iă cuă
aten ieăacesteămanuale! 

 
 

Aparateleădeăsudur  Tiny Data M (USB) iăTiny Data MF (USB) auăurm toareleăcaracteristici speciale care 
permităconformareaămaiău oar ălaăparametriădeăfunc ionareăaiăgeneratorului: 
 

 Toleran ăridicat ălaătensiuneaădeăintrareă 
o 190 V la 300 V pentruăoătensiuneănominal ădeă230 V 

o 90 V la 150 V pentruăoătensiuneănominal ădeă110 V 

 Toleran ăridicat ăpentruăfrecven aădeăintrareă 
o 40 Hz la 70 Hz 

 Afi areaătensiuniiă iăfrecven eiădeăintrareăînătimpăreal. 
 Sistemul Soft-Start pentruălimitareaăînc rc riiăgeneratorului. 

 

În ciuda acestor caracteristici, generatoareleădeăcurentăutilizateătrebuieăs ăîndeplineasc ăurm toareleăcerin eă
iărecomand riăpentruăaăseăevitaădeteriorareaăaparatului.ăAstfelăseăasigur ăfaptulăc ăfunc iileădeămonitorizareă

interneăaleăaparatuluiănuăîntrerupăprocesulădeăsudur : 
 

 S ăfieăunăgeneratorăcareăs ăcontrolezeăunghiulăfazeiă 
 230 V: 

o F r ătensiuneădeăsarcin ăreglabil ăîntreă240 V iă260 V 

o Amperajăie ireăde 18 A peăoăfaz  

 110 V: 

o F r ătensiuneădeăsarcin ăreglabil ălaă120 V – 130 V 

o Amperajăie ireădeă36 A peăoăfaz  

 Tensiuneăie ireăstabil ă iărota iiămotorăstabile,ăchiară iăatunciăcândăsarcinaăseămodific ărapidă 
 Generatoareleăsincronăcuăunăcontrolămecanicăalărota iilorăsuntăgeneratoareleăpreferate 

 Vârfurileădeătensiuneănuătrebuieăs ădep easc ă800 V. 
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9.3.1 Putereaănominal ădeăie ireănecesar ăaăgeneratoruluiă 
ATEN IE 

Putereaănominal ădeăie ireăa unuiăgenerator,ăînăcazulăefectu riiăunorăsuduriăprinăelectrofuziuneăaăfitinguriloră
iă evilorădinămaterialătermoplasticănuăpoateăfiăspecificat , înăgeneralădinăcauz ăc ăparametriăimplica iădepindă

foarteă multă deă fitingurileă utilizate.ă Informa iileă dină tabelul de mai jos trebuie utilizate numai orientativ, 
deoareceădifer ăfoarteămultădeăcerin eleărealeădinăteren. 

Putereaăutil ăaăgeneratoruluiăvaăsc deaăcuă10șălaăfiecareă1000ămăîn l imeădeasupraăniveluluiăm rii. 
 

 

Diametru fiting Putereăie ire 

20-160 mm 3,2 kW 

180-500 mm 
4,5 kW (controlat mecanic) 
5 kW (controlat electronic) 

> 500 mm 
6,5 kW (controlat mecanic) 
7,5 kW (controlat electronic) 

 

Pentru generatoarele cu un control slab sau generatoare care au un stabilizator prost de tensiune, puterea 
deăie ireăgarantat ătrebuieăs ăfieădeă3-3,5 ori mai mare decât sarcina la care este supus generatorul pentru a 
asiguraă oă func ionareă f r ă probleme.ă Generatorulă controlată electronică trebuieă verificată dac ă corespundeă
sarciniiă deămunc ă înainteă deă ini iereaăei,ă caăurmareăaă faptuluiă c ă vitezaădeă rota ieăaăunorăgeneratoareăareă
tendin aăs ăfluctueze,ăceeaăceăareăcaărezultatăvaloriămariăalteătensiuniiămaxime.ăMaiămult,ăpoateăs ăapar ăoă
oprireănea teptat ăaăgeneratorului. 
 

ATEN IE 

Nu se poate declara care este puterea de ie ireă necesar ă aă generatoruluiă pentruă fiecareă cază înă parte,ă
deoareceăfiecareăproduc torădeăfitinguriăareăpentruăproduseleăsaleăspecifica iiătehniceădiferite.ă 
Pentruă oă recomandareă individualizat ,ă ave iă posibilitateaă s ă desc rca iă ună programă pentruă smartphone-ul 
dvsăsauăpentruătablet ,ădenumită„PFSăBarcodeăDecoder“.ăCuăajutorulăacesteiăaplica iiăave iăposibilitateaădeăaă
scanaăcodulădeăbareădeăpeăunăanumeăfitingă iăs ăob ine iăinforma iileăreferitoareălaăfitingulărespectiv,ăprecumă
iăoărecomandareăcuăprivire laăputereaădeăie ireăaăgeneratorului. 

Aplica iaănoastr  „PFSăBarcodeăDecoder“ăesteădisponibil ăpentruă Android în Google Play Store iă
pentru iOS în iTunes App Store. 
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10. Ini iereaăprocesuluiădeăsudur  

Aparateleădeăsudur  Tiny Data M (USB) permit introducereaăparametrilorădeăsudur ăcuăajutorulăcodurilorădeă
bareă prină intermediulă creionuluiă optic/scanneruluiă manuală sauă prină introducereaă manual ă aă caractereloră
tip riteă peă codulă deă bare.ă Parametriiă deă sudur ă „tensiune”ă (8 V la 48 V) iă „timp" (0 s la 9999 s) se pot 
alternativ introduce manual. 
Aparateleădeăsudur  Tiny Data MF (USB) permităintroducereaăparametrilorădeăsudur ăcuăajutorulăcodurilorădeă
bareă prină intermediulă creionuluiă optic/scanneruluiă manuală sauă prină introducereaă manual ă aă caractereloră
tip riteăpe codul de bare sau cu ajutorul sistemului SmartFuse. Parametriiădeăsudur ă„tensiune”ă(8 V la 48 V) 
iă„timp"ă(0 s la 9999 s) se pot alternativ introduce manual. 

 

ATEN IE 

! 
 Generatorulătrebuieăs ăfieăprev zutăcuăîmp mântare! 
 Dac ăaparatulădeăsudur ăesteăalimentatădeă laăunăgeneratoră f r ă împ mântareăsauădeă laă

re eaăcareălaăfelănuăareăîmp mântare,ăatunciăexist ăriscăridicatădeăelectrocutare. 
 

10.1 Preg tire 

Înainteădeăini iereaăsudurii,ăseăvorăurmaăpa iiădeămaiăjos,ăînăordineaăprezentat : 
 

Pasul Ac iunea 

1 
Verifica iăvisualăaparatulădeăsudur ,ăcablurileă iăadaptoriiă iăînlocui iărepereleăcareăprezint ădefecteă
sau sunt deteriorate. 

2 Desface iăcompletăcablulădeăalimentareă iăcablulădeăsudur . 

3 Conecta iăcablulădeăsudur ălaăaparat. 
4 Comuta iăbutonulădeăpornire/oprire ON-OFFăalăaparatuluiăînăpozi iaăOPRIREă(OFF). 

5 
Porni iăgeneratorulăÎNAINTEădeăaăconectaăaparatulădeăsudur .ăA tepta iăpân ăseă
stabilizeaz ătensiuneaădeăie ire.ă 

6 Conecta iăcablulădeăalimentareădeălaăaparatălaăgenerator. 
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10.2 Pornirea aparatului deăsudur  

Pasul Ac iunea 

1 Comuta iăbutonulădeăpornire/oprireăON-OFFăalăaparatuluiăînăpozi iaăPORNIREă(ON). 

1.1 Aparatulădeăsudur ăanun ăfaptulăc ăesteăpreg tităs ăsudezeăprinădou ăsemnaleăsonore.ă
Iluminatul de fundal al display-uluiăseăporne teăautomat. Display-ulăafi eaz ătimpădeăaprox.ă7ă
secundeăurm torulămesaj: 

  
 

 

Display-ul afi at dup ăpornire 

 Rândul 1 prezint ătipulădeădispozitiv. 
 Rândul 2 prezint ăversiuneaăsoft-ului aparatului. 
 Rândul 3 prezint ănum rulătotalădeăoreălucrateă(timpiiădeăsudur ăaduna i). 
 Rândul 4 r mâneăgol. 

10.2.1 Alteămesajeăafi ate 

Dup ăafi areaăecranuluiădeăînceput,ăseămaiăpotăafi aăalteămesajeăînainteădeăafi areaăecranuluiăprincipal.ă 

10.2.1.1 Configurarea sistemului aferent  ultimei suduri 

Dac ă s-a modificat configurarea sistemuluiă înainteă deă urm toareaă repornireă aă aparatului,ă seă afi eaz ă ună
mesajăcareăindic ăfaptulăcaăconfigurareaăsistemuluiăaăfostămodificat  iăceăanumeăs-a modificat. Aceste date 
sunt de asemenea înregistrate în raport.  

 Acestămesajăesteăasumatăprinăac ionareaăbutonuluiăro uădeăSTOP. 

10.2.1.2 Apari iaăuneiăerori 

Dac ăapareăoăeroareăpeăparcursulăsauăînainteaăefectu riiăultimeiăsuduriă(deăexempluăeroareădeărezisten ),ăseă
vaăafi aăunămesajăspecialăpentruăreamintire.ă 

 Acestămesajăesteăasumatăprinăac ionareaăbutonuluiăro uădeăSTOP. 

10.2.1.3 Service  

Acestămesajăesteăafi atăimediatăceăexpir ăperioadaăpentruăefectuareaăinspec ieiăservice.ăAcestălucruăseăpoateă
întâmpla,ă dac ă timpulă setată pentruă efectuareaă inspec ieiă serviceă (spreă exp.ă 12ă luni)ă aă trecută sau,ă înă cazulă
aparatelorăf r ăînregistrareăaădatelor,ădup ătrecereaăaă200ădeăoreădeăfunc ionare. 

 Acestămesajăesteăasumatăprinăac ionareaăbutonuluiăro uădeăSTOP. 
 

ATEN IE 

Seă recomand ă trimitereaă aparatuluiă înă serviceă imediată ceă apareă acestă mesaj.ă Afi areaă mesajuluiă esteă
recomandarea sau reamintireaă faptuluiă c ă esteă timpulă caă aparatulă s ă fieă verificată prină intermediulă uneiă
inspec iiăservice.ăAfi areaăacestuiămesajănuăsemnific ăfaptulăc ăaparatulănuăseămaiăpoateăutilizaăînainteădeă
service. 

Dup ă confirmareaă faptuluiă c ă a iă observată c ă eă timpulă pentruă serviceă prină ac ionareaă butonuluiă ro uă deă
STOP,ăaparatulădeăsudur ăafi eaz ădinănouăecranulăprincipal. 
. 

 
  

  Tiny Data M USB 

       2.36M7 

0 Workings hours 

1000 Reports free 
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10.3 Afi areădateădispozitiv 

Atunciă cândă esteă afi ată ecranulă principal,ă ave iă posibilitateaă deă aă afi aă dateleă aparatuluiă prină ac ionareaă iă
men inereaăap s riiătasteiăcursoră►. 
 

Pasul Ac iunea 

1 Înainte de a conecta fitingul, display-ulăafi eaz ăecranulăprincipal: 

  
 

 

Ecranul principal* 

 Rândul 1 prezint ămesajulăcareăanun ăoperatorulăc ătrebuieăconectatăunăfiting. 
 Rândul 2 prezint ănum rulăcurent activ de lucrare. 
 Rândul 3 r mâneăgol. 

 
Rândul 4 prezint ănum rulăraportuluiăsubăcareăsuduraăvaăfiăînregistrat .ăAlternativ,ănum rulăsuduriiă
aferentăurm toareiăsuduriăesteăafi at,ăcuăcondi iaăcaăop iuneaărespectiv ăs ăfieăactivat ădină
configurarea sistemului. 

  

2 Ap sa iă iămen ine iăap sareaătasteiăcursor ►ăpentruăaăafi aădateleăaparatului deăsudur . 

  
 

 

Date dispozitiv 

 Rândul 1 prezint ătipulădeădispozitiv. 
 Rândul 2 prezint ăversiuneaădeăsoft,ăprecumă iătimpulătotalădeăsudur ăînăsecunde. 
 Rândul 3 prezint ăseria dispozitivului.  Seriaădispozitivuluiăesteăpresetat ă iănuăpoateăfiămodificat . 

 
Rândul 4 prezint ănum rulădeăinventar.ăAcestănum răseăpoateăsetaădinăconfigurareaăsistemului,ă
ini ialănum rulădeăinventarăfiindăreprezentată de seria aparatului. 

  

3 Seăelibereaz ătastaăcursoră►pentruăaănuămaiăafi aădateleădispozitivului.ă 

  

*) Dispozitiveleăcuăunăsenzorădeătemperatur ăinclusăprezint ătemperaturaăambiental ăpeăalădoileaărândăalăecranuluiăprincipal,ă
dup ătensiuneaădeăalimentareădeălaăre ea.ăÎnăplus,ătemperaturaăambiental ăvaăfiăprezentat ăînăraportulădeăsudur . 

10.4 Sudura în modul – cod de bare 

10.4.1 Conectare fiting 

ATEN IE 

Suprafe eleădeăcontactăaleăterminalelor/conectorilorădeăsudur ă iăcontactele deăpeăfitingătrebuieăs ăfieăcura i.ă
Terminalele murdare sau cu peliculeăconducălaăsupraînc lzireaă iăardereaăzonelorădeăcontactădeălaăinteriorulă
terminalelorădeăsudur .ă 
Temrinaleleădeăsudur ătrebuieăînlocuiteăimediatăceălaăsuprafa aălorădeăcontactăapareăoăpeliculaă(deăoxidareă
sauădeăalt ănatur )ăsauădac ăseăobserv ălipsaăfor eiădeăcontactăaăterminalului. 
 

 

ATEN IE 

Connect Fitting 

+++++Job number+++++ 

 

Report number   1 

Tiny Data M USB 

2.36M7  54 s 

12345678 
12345678 
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! 

 Fi iăfoarteăaten iălaăinstruc iunileădeăinstalareăaferenteăfitingului,ălaăinstruc iunileăspecificeă
(ISO, CEN, DVGW, DVS), laădirectiveleăeuropeneă iăna ionale,ăprecumă iălaăinstruc iunileă
produc torilor. 

 Contacteleămurdareă i/sauădeteriorateădină terminaleleădeăsudur ă sauă dină fitingăpotă reprezentaă
motivul pentru care sistemul SmartFuse stabile teăînămodăgre ităparametriiădeăsudur . 

 Dup ăceăparametriiădeăsudur ăauăfostădetermina iăînămodăautomat,ăesteăobligatoriuăs ăverifica iă
parametriiă afi a iă cuăparametriiă tip ri iă peă fitingă pentruăaă v ăasiguraăc ă suntă utiliza iă parametriiă
corec i. 

 
 

Pasul Ac iunea 

1 Înainte de a conecta fitingul, display-ulăafi eaz ăecranulăprincipal: 

  
 

 

Ecranul principal 

 Rândulă1ăprezint ămesajulăcareăanun ăoperatorulăc ătrebuieăconectatăunăfiting. 
 Rândulă2ăprezint ănum rulăcurentăactivădeălucrare. 
 Rândulă3ăr mâneăgol. 

 
Rândulă4ăprezint ănum rulăraportuluiăsubăcareăsuduraăvaăfiăînregistrat .ăAlternativ,ănum rulăsuduriiă
aferentăurm toareiăsuduriăesteăafi at,ăcuăcondi iaăcaăop iuneaărespectiv ăs ăfieăactivat ădină
configurarea sistemului. 

  

2a Dac ăseăconecteaz ăgre ităfitingul,ăseăvaăafi aăpeădisplayăecranulăurm toră(pentruă
dispozitiveăcuăfunc iaăSmartFuse): 

  
 

 

ATEN IE!: Acestăecranăesteăafi atăpeădisplayădac ăa iă
conectatăcablulăro uăalăaparatuluiălaăpinulăro uădeăpeă
fitingul de tip SmartFuse.. 

 Rândul 1ăprezint ăfaptulăc ărezisten aăSmartFuseădinăfitingăesteăm surat . 

 
Rândul 2 prezint ăfrecven aăm surat ăaăre eleiădeăalimentareă iătensiunea,ăprecumă iătemperaturaă
ambiental . 

 Rândul 3 prezint ătimpulă iădataăcareăauăfostăsetate. 
 Rândul 4 r mâneăgol. 

  

Connect Fitting 

+++++Job number+++++ 

 

Report number   1 

SmartFuse measure 

50 Hz  230 V   +23°C 

27.05.2014 08:25 
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ATEN IE 

! 
Dac ă m surareaă SmartFuseă începeă imediată ceă a iă conectată fitingul,ă scoate iă terminalele de pe 
contactele fitinguluiă iăschimba i-leăîntreăele.ăDac ănuădori iăaceast ăop iune,ănuăconecta iăterminalulă
ro uă ală cabluluiă laă pinulă ro uă deă peă fiting.ă Înă modă alternativă ave iă posibilitateaă deă aă dezactivaă
op iuneaăSmartFuseădinăconfigurareaăsistemului. 

 
 

Pasul Ac iunea 

2b Fitingulăesteăconectat,ăm surareaăSmartFuseăesteăinactiv  

2.1b Asigura i-vaăc ăfitingulănuăesteăconectatăînăsistemulăSmartFuse.ăSeăvaăafi aăurm torulăecran:ăAcestă
mesajăindic ăfaptulăc ădispozitivulăesteăpreg tităs ăaccepteăparametriiădeăsudur ăprinăintroducereaă
codului de bare. Introducerea datelor se poate efectua prin intermediul creionului optic/scannerului 
manual (codul de bare de pe fiting) sau manual. Oriceăeroareăesteăafi at ăpeăalăpatruleaărând al 
display-ului.Atunciăcândăseăutilizeaz ăunăgenerator,ătensiuneaătrebuieăsetat ă iăreglat ăîntreă240 V 
i 260 V (pentru dispozitivele care sunt alimentate la 230 V), respextiv între 120 V iă130 V (pentru 

dispozitivele care sunt alimentate la 110 V). 
  
 

 

Afi areăcuăsolicitarea codului de bare de pe fiting 

 Rândul 1 afi eaz ăfaptulăc ădispozitivulăesteăpreg tităs ăprimeasc ăcodulădeăbareădeăpeăfiting. 

 
Rândul 2 prezint ăfrecven aăm surat ăaăre eleiădeăalimentareă iătensiunea,ăprecumă iătemperaturaă
ambiental . 

 Rândul 3 prezint ătimpulă iădataăcareăauăfostăsetate. 
 Rândul 4 r mâneăgol. 
  

  

 Fittingcode 

50 Hz  230 V   +23°C 

30.06.2014  11:50 
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10.4.2 Începerea sudurii prin utilizarea codului de bare 

ATEN IE 

! 
Pentruăaăsudaăînămodulădeăsudur ăcuăajutorulăcoduluiădeăbare,ăseăcite teădoarăcodulădeăbareădeăpeă
eticheta fitingului pe careă dori iă s -lă suda i.ă Dac ă respectivulă codă nuă esteă lizibil,ă prină excep ieă seă
poateăutilizaăunăcodălizibilădeăpeăunăfitingăidenticăcaădimensiuniăprodusădeăacela iăproduc torăsauăseă
poate introduce codul manual în dispozitiv. 

EsteăstrictăINTERZISăs ăutiliza iăunăcodădeăbareădeăpeăunăfitingădiferit. 
 

 

Pasul Ac iunea 

3 Citirea codului de bare 

3.1 Pentruăaăcitiăcodulădeăbareăutiliza iăfieăscannerul,ăfieăcititorulăoptic.ăDacaăciti iăunăcodădeăbareăcareă
esteădefectăsauăinvalid,ăseăvaăafi aăeroareaă(eroareădeăcod)ă iăseăvaăindicaăacestălucruăprintr-un 
semnal sonor lung. 

  

4 Utilizarea dispozitivelor de citit coduri de bare  

4.1 
OPT 

OP IONAL: Dispozitiveleăprev zuteăcuăcreionăoptic: Amplasa iăvâtfulăcreionuluiălaăstângaăsauălaă
dreapta codului de bare. Deplasa iăcreionulăprintr-oămi careăcontinu ăpesteăcodulădeăbare. 

4.1 
OPT 

OP IONAL: Dispozitiveleăprev zuteăcuăscannerămanualădeăcodădeăbare: Orienta iăscannerulă
manualăc treăcodulădeăbareă iăac iona iăbutonulăs uăpentruăaăcitiăcodul. 

  

5 S-a citit codul de bare valid  

5.1 Dac ăaparatulăcite teăunăcodădeăbareăvalid,ăaparatulăindic ăfaptulăc ăesteăpreg titădeăsudur ăprină
afi areaăurm toruluiămesaj: 

  
 

 

Afi areăparametriădeăsudur  

 
Rândul  1 indic ăfaptulăc ădvsătrebuieăs ăac iona iăbutonulăverdeădeăSTARTăpentruăaăini iaăprocesulă
deăsudur .ăÎnainteădeăaăcontinuaăsunte iăobliga iăs ăverifica iădac ătimpulădeăsudur ,ăproduc torulă iă
tipul de fiting sunt conforme cu cele ale fitingului conectat. 

 Rândul  2 prezint ătimpulădeăsudur . 

 
Rândul  3 prezint ăproduc torul,ătipulă iădiametrulăfitingului,ăprecumă iătemperaturaăambiental .ă
Informa iileăsuntăceleăcititeădeăpeăcodulădeăbareăsiăconformăstandarduluiăISOă13950,ăeleăsuntă
codateădup ăcumăurmeaz : 

 CPL Muf  TEE Teu 

 SKT Capac RED Reduc ie 

 SAD a ERS Tranzi ie 

 BOW Cot TDW Teuăbran ament 

 Rândul  4 prezint ăposibileămesajeădeăeroare. 
  

  

Start 

Nom. time:      30 s 

PLA CPL d032   +23°C 
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6 Ini iereaăprocesuluiădeăsudur  

6.1 
Pentruăini iereaăprocesuluiădeăsudur ăconformăparametrilorăafi a i,ăac iona iăbutonulăverdeădeă
START. 

  

7 OPT OP IONAL: Fixare cu cleme 

7.1 
OPT 

Dup ăac ionareaăbutonuluiăverdeădeăSTART,ăseăvaăafi aăpeădisplayăunămesajăprinăcareăviăseă
reaminte teăfaptulăc ătrebuieăs ăfixa iă evileăcuăajutorulăclemelor. Dac ăaparatulăareăaceast ă
op iuneă iădac ăa iăactivat-o din configurareaăsistemului,ăseăvaăafi aăurm torulămesaj: 

  

 

 

Afi areăecranăpentruăconfirmareaăfaptuluiăc ăauăfostă
fixate reperele cu ajutorul clemelor 

 Tasta verde START 
PrinăactionareaăbutonuluiăverdeădeăSTARTăconfirma iăfaptulăc ă
a iăfixatărepereleăcuăajutorul clemelor, în conforimtate cu regulile 
în vigoare.  

 Tastaăro ieăSTOP 
Prinăactionareaăbutonuluiăro uădeăSTOPăconfirma iăfaptulăc ănuă
a iăfixatărepereleăcuăajutorulăclemelor. 

  
 Ceeaăceăscrie iăaiciăvaăfiăînregistratăînăraportulădeăsudur . 
  

8 Memento 

8.1 Dup ăac ionareaăbutonuluiăverdeădeăSTART,ăseăvaăafi aăunămesajădeăreamintireăprinăcareăviăseă
comunic ăfaptulăc ăesteădatoriaădvsăs ăfixa iăcuăajutorulăclemelorărepereleă iăs ăleăpreg ti iădeă
sudur ,ăconformăliniilorădirectoareăspecifice.ăDac ăave iădubiiăcuăprivireălaăpreg tireaăcorect ăpentruă
sudur ăaăreperelor,ăave iăposibilitateaăs ăabandona iăsuduraăprinăac ionareaăbutonuluiăro uădeă
STOP. Dac ănuăave iădubii,ăconfirma iăfaptulăc ăa iăpreg tităsuduraăînăconformitateăcuăstandardeleă
prinăac ionareaăbutonului verde de START. 

  

 

 

Memento 

  
  

Pipes clamped? 

Nom. time:      30 s 

PLA CPL d032   +23°C 

 

 

Is the pipe scraped 

 and clamped? 
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9 M surareaărezisten eiăfitingului 

9.1 Aparatulăîncepeăm surareaărezisten eiăfitingului.ăDac ărezisten aăm surat ăaăfitinguluiăesteăînăafaraă
intervaluluiăvalid,ăseăvaăafi aăunămesajădeăeroareăpeădisplayă iăeroareaăvaăfiăindicat ăprintr-un 
semnal sonor. Semnalulăacusticădeăavertizareăseăpoateăopriăprinăac ionareaăbutonuluiăro uădeă
STOP. 

  

 

 

Afi areaăecranuluiăcuăeroareaădeărezisten  

 
Rândul 1 prezint ălimitaăinferioar ă iăsuperioar ăpeăpareaăstâng ă iăpeăparteaădreapt ,ăiară
rezisten aăm surat ălaămijloc. 

 Rândul 2 prezint ătimpulănominalădeăsudur . 
 Rândul 3 prezint ănum rulăraportuluiăînăcareăesteăînregistratăraportulăerorii. 
 Rândul 4 prezint ă„Eroareaădeărezisten ” 
  

9.2 Scoate iăterminaleleăcabluluiădeăsudur ădinăcontactele fitingului. Verifica iădac ăterminaleleăcabluluiă
deăsudur ă iăcontacteleăfitinguluiăsuntăcurate.. Dac ăfitingul,ădup ăceăseăcur ăterminaleleă iă
contactele deăcontact,ăprezint ăeroareădeărezisten ,ăatunciăesteăposibilăcaăacelăfitingăs ăfieădefect.ă
Utiliza iăaltăfiting. 

  

10 Nuăseădetecteaz ăeroareădeărezisten  

10.1 Aparatulădeăsudur ăîncepeăsuduraăautomatădac ănuăexist ăeroareădeărezisten . 
 

ATEN IE 

! Nuăatinge iăfitingulăsauăsuprafe eleădeăcontactăpeăparcursulăprocesuluiădeăsudur .ăP stra iăcelăpu ină1ă
mădistan ădeăsudur ăpentruăaăpreveniărisculăuneiăv t m riăcauzateădeămasaădeăpolietilen ătopit . 

 

10.4.3 Înăcursulăprocesuluiădeăsudur  

Pasul Ac iunea 

11 Înăcursulăprocesuluiădeăsudur  

11.1 Peădisplayăseăafi eaz ăunăecranăcuătimpiiărealiă iănominaliădeăsudur : 
  
 

 

Ecranăafi atăpeăparcursulăprocesuluiădeăsudur  

 Rândul 1 prezint ătimpulădeăsudur ăreal,ătimpăcareăesteăcronometratăcresc tor. 
 Rândul 2 prezint ătimpulănominalădeăsudur . 
 Rândul 3 prezint ăspecifica iileătehniceăaleăfitingului. 
 Rândul 4 prezint ăposibileămesajeădeăeroare. 
  

  

00:15<    00:05 
<35.00 

Nom. time:      30 s 

Report number   3 

Resistance error 

Act. time:       1 s 

Nom. time:      30 s 

PLA  CPL d032 
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10.4.4 Dup ăfinalizareaăprocesuluiădeăsudur  
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12 Finalizareăprocesădeăsudur  

12.1 
Procesulădeăsudur ăseăvaăopriăautomatăatunciăcândătimpulărealăcronometratăajunge la timpul 
nominalăpentruăfiting.ăAcestămomentăvaăfiăindicatădeădou ăsemnaleăacusticeă iădeăurm torulămesaj: 

  
 

 

Ecranăafi atăpeădisplayădup ăîncheiereaăprocesuluiădeă
sudur  

 Rândul 1 prezint ătimpulădeăsudur ăreal,ătimpăcareăesteăcronometratăcresc tor. 
 Rândul 2 prezint ătimpulănominalădeăsudur . 
 Rândul 3 prezint ănum rulăraportuluiăsubăcareăseăsalveaz ăsudura. 
 Rândul 4 prezint ădataă iătimpulănecesareăsudurii. 
  

13 Dup ăfinalizareaăprocesuluiădeăsudur  

13.1 Dup ăfinalizareaăsudurii,ăterminaleleăcabluluiădeăsudur ăseăpotăscoateăcuăgrij ădeăpeăfiting.ădup ă
aceea, display-ulăaparatuluiăafi eaz ădinănouămesajulădeăînceput. 

  
 

ATEN IE 

! 
 NUăfor a iăscoatereaăterminalelorăcabluluiădeăsudur ădeăpeăcontactele fitingului. 
 Înainte de a transporta aparatulă deă sudur ,ă scoate iă terminaleleă cabluluiă deă sudur ă deă peă

contactele fitingului. 
 Respecta iăcuăstricte eătimpulădeăr cire,ă instruc iunileădeăsudare,ăprecumă iă liniileădirectoareădeă

utilizareăaleăproduc toruluiărespectivuluiăfiting,ăprecumă iăaleăproduc toruluiă evii. 
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14 
OPT 

OP IONAL: Afi areădateălegateădeăsudur  

14.1 
OPT 

Dup ăfinalizareaăprocesuluiădeăsudur ,ăurm toareleăinforma iiăcuăprivireălaăsudur ăseăpotăafi aăprină
men inereaătasteiăcursor ▲ap sat . 

  
 

 

Afi areăparametriădeăsudur  

 Rândul 1 prezint ărezisten aăm surat ăînainteădeăsudur ăînăOhmi (Ω). 
 Rândul 2 prezint ătensiuneaănominal ăînăVol i (V). 
 Rândul 3 prezint ăenergiaădeăsudareăînăkilojouli (kJ). 
 Rândul 4 prezint ăposibileămesajeădeăeroare. 
  

15 Înapoi la ecranul principal 

15.1 Prinăac ionareaătasteiăenterăseărevineălaăecranulăprincipal. 
  

Act. time:      30 s 

Nom. time:      30 s 

Report number   3 

30.06.2014  14:07 

2.25 Ohm 

40 V 

10.596 kJ 

30.06.2014  14:07 
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10.5 Sudura cu ajutorul sistemului SmartFuse (NUMAI Tiny Data MF 
(USB)) 

10.5.1 Conectarea unui fiting 

ATEN IE 

Suprafe eleădeăcontactăaferenteăterminalelorădeăpeăcablulădeăsudur ă iăcontactelorădeăpeăfiting,ătrebuieăs ăfieă
curate.  Dac ă acesteă suprafe eă suntămurdareă sauă oxidate,ă seă poateă ajungeă laă supraînc lzireaă iă ardereaă
zonelorădeăcontactădinăinteriorulăterminalelorădeăpeăcablulădeăsudur .  

Terminaleleădeăpeăcablurileădeăsudur  trebuieăînlocuiteă imediatăceăapareăoxidareaăsauădac ăseăobserv ăoă
lips ădeăcontactăaăacestora. 

 
 

ATEN IE 

! 

 Acorda iăoăATEN IEăm rit ă instruc iunilorădeăinstalareăaferenteăfitingului,ă instruc iuniloră
speciale (ISO, CEN, DVGW, DVS), directivelor europene iă reglement riloră na ionale,ă
precumă iăinstruc iunilorăproduc torului. 

 Contacteleămurdareă i/sauădeteriorateădinăcadrulăterminalelorădeăpeăcablurileădeăsudur ăsauădeă
peă fitinguriă potă fiă cauzaă nefunc ion riiă sistemuluiă SmartFuseă înă ceeaă ceă înseamn ă stabilirea 
parametrilorădeăsudur . 

 Dup ăceăparametriiădeăsudur ăauăfostăstabili iă înămodăautomatăesteăfoarteă importantăcaădvsăs ă
verifica iă dac ă parametriiă afi a iă deă aparată corespundă cuă parametriiă deă peă fiting,ă pentruă aă v ă
asiguraăc ăseăutilizeaz ăparametriiăde sudur ăcorec i. 
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1 Înainte de a conecta un fiting, display-ulăprezint ăecranulăprincipal: 

  
 

 

Ecranul principal 

 Rândulă1ăprezint ămesajulăcareăanun ăoperatorulăc ătrebuieăconectatăunăfiting. 
 Rândulă2ăprezint ănum rulăcurentăactiv de lucrare. 
 Rândulă3ăr mâneăgol. 

 
Rândulă4ăprezint ănum rulăraportuluiăsubăcareăsuduraăvaăfiăînregistrat .ăAlternativ,ănum rulăsuduriiă
aferentăurm toareiăsuduriăesteăafi at,ăcuăcondi iaăcaăop iuneaărespectiv ăs ăfieăactivat ădină
configurarea sistemului. 

  
  

Connect Fitting 

+++++Job number+++++ 

 

Report number   1 
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2a Dac ăfitingulănuăesteădeătipulăSmartFuseăsauăesteăconectatăgre it,ăseăvaăafi aăpeădisplayă
ecranul de mai jos: 

  
 

 

ATEN IE!: Acestăecranăseăafi eaz ăpeădisplayăatunciă
cândăseăsolicit ăintrareaădeădateăcuăajutorulăcoduluiădeă
bare.ăDac ădori iăs ăsuda iăfitingulăcuăajutorulăsistemuluiă
SmartFuse, asigura i-vaăc ăa iăconectatăfitingulăcorectă iă
c ăfitingul nuăprezint ăerori. 

 Rândul 1ăprezint ăfaptulăc ărezisten aăSmartFuseădinăfitingăesteăm surat . 

 
Rândul 2 prezint ăfrecven aăm surat ăaăre eleiădeăalimentareă iătensiunea,ăprecumă iătemperaturaă
ambiental . 

 Rândul 3 prezint ătimpulă iădataăcareăauăfostăsetate. 
 Rândul 4 r mâneăgol. 

 

ATEN IE 

! 

Dac ădori iăs ăsuda iăprinăutilizareaăsistemuluiăSmartFuse,ătrebuieăs ăac iona iă tasta verde START 
atunciă cândăesteăafi atăacestăecran. Dac ăacestădisplayăseăafi eaz ,ăesteăposibilă s ă fieăafi atădină
unulădinăurm toareleămotive: 

 Fitingul conectat nu este fiting cu sistem SmartFuse. 
 Contactulăro uădeăpeăfitingănuăesteăconectatălaăterminalul ro uădeăpeăcablulădeăsudur . 
 Exist ăoăproblem . 

Verifica iă iă asigura i-v ă c ă a iă conectată fitingulă înă modalitateaă corect ă iă c ă fitingulă esteă ună fitingă
SmartFuse.ăDac  problemaăcontinu ăs ănuăfieărezolvat ,ăv ărug măs ăcontacta iăreprezentan aăsauă
produc torulăaparatului. 

 
 

Pasul Ac iunea 

2b Este conectat un fiting SmartFuse. 

2.1b Pentru a suda prin intermediul sistemului SmartFuse,ăterminalulăro uădeăpeăcablulădeăsudur ă
trebuieăconectatălaăconectorulăro uădeăpeăfiting.ăDup ăconectareaăcorect ăaăfitingului, aparatul de 
sudur ăîncepeăidentificareaăparametrilorădeăsudur ăpeăbazaărezistoruluiăîncorporatăînăconectorulă
fitingului. Pe parcursul acestei proceduri, display-ulăprezint ămesajulădeămaiăjos: 

  
 

 

Identificareăparametriădeăsudur ă 

 Rândul 1 prezint ăfaptulăc ărezisten aăSmartFuseădinăfitingăesteăm surat . 

 
Rândul 2 prezint ăfrecven aăm surat ăaăre eleiădeăalimentareă iătensiunea,ăprecumă iătemperaturaă
ambiental . 

 Rândul 3 prezint ătimpulă iădataăcareăauăfostăsetate. 
 Rândul 4 r mâneăgol. 
  

  

 Fittingcode 

50 Hz  230 V   +23°C 

30.06.2014  11:50 

 

SmartFuse measure 

50 Hz  230 V   +23°C 

30.06.2014 12:25 
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3 
Dup ăidentificareaăparametrilorădeăsudur ,ăaparatulăafi eaz ăurm toarea informa ieăpeă
display: 

  
 

 

Afi areaăparametrilorădeăsudur ăidentifica iă 

  
 Esteăfoarteăimportantăcaăparametriiăafi a iăs ăcorespund ăparametrilorăimprima iăpe fiting 

deăc treăproduc tor. 

  

10.5.2 Ini iereaăprocesuluiădeăsudur  SmartFuse 

Pasul Ac iunea 

4 Ini iereaăprocesuluiădeăsudur  

4.1 Pentruăini iereaăprocesuluiădeăsudur ăconformăparametrilorăafi a i,ăac iona iăbutonulăverdeădeă
START. 

5 OPT OP IONAL:ăFixareăcu cleme 

5.1 
OPT 

OP IONAL: Dup ăac ionareaăbutonuluiăverdeădeăSTART,ăseăvaăafi aăpeădisplayăunămesajăprină
careăviăseăreaminte teăfaptulăc ătrebuieăs ăfixa iă evileăcuăajutorulăclemelor. Dac ăaparatulăareă
aceast ăop iuneă iădac ăa iăactivat-o din configurareaăsistemului,ăseăvaăafi aăurm torulămesaj: 

  
 

 

Afi areăecranăpentruăconfirmareaăfaptuluiăc ăauăfostă
fixate reperele cu ajutorul clemelor 

 
Tasta verde START 

PrinăactionareaăbutonuluiăverdeădeăSTARTăconfirma iăfaptulăc ă
a iăfixatărepereleăcuăajutorulăclemelor, în conforimtate cu regulile 
în vigoare. 

 Tastaăro ieăSTOP 
Prinăactionareaăbutonuluiăro uădeăSTOPăconfirma iăfaptulăc ănuă
a iăfixatărepereleăcuăajutorulăclemelor. 

  
 Ceeaăceăscrie iăaiciăvaăfiăînregistratăînăraportulădeăsudur . 
  

  

Start 

Nom. time:      30 s 

PLA 40 V       +23°C 

 

Pipes clamped? 

Nom. time:      30 s 

PLA 40 V       +23°C 
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6 Memento 

6.1 Dup ăac ionareaăbutonuluiăverdeădeăSTART,ăseăvaăafi aăunămesajădeăreamintireăprinăcareăviăseă
comunic ăfaptulăc ăesteădatoriaădvsăs ăfixa iăcuăajutorulăclemelorărepereleă iăs ăleăpreg ti iădeă
sudur ,ăconformăliniilorădirectoareăspecifice.ăDac ăave iădubiiăcuăprivireălaăpreg tireaăcorect ăpentruă
sudur ăaăreperelor,ăave iăposibilitateaăs ăabandona iăsuduraăprinăac ionareaăbutonuluiăro uădeă
STOP. Dac ănuăave iădubii,ăconfirma iăfaptulăc ăa iăpreg tităsuduraăînăconformitateăcuăstandardeleă
prin ac ionareaăbutonuluiăverdeădeăSTART. 

  
 

 

Memento 

  

7 M surareaărezisten eiăfitingului 

7.1 Aparatulăîncepeăm surareaărezisten eiăfitingului.ăDac ărezisten aăm surat ăaăfitinguluiăesteăînăafaraă
intervaluluiăvalid,ăseăvaăafi aăunămesajădeăeroareăpeădisplayă iăeroareaăvaăfiăindicat ăprintr-un 
semnal sonor. Semnalulăacusticădeăavertizareăseăpoateăopriăprinăac ionareaăbutonuluiăro uădeă
STOP. 

  
 

 

Afi areaăecranuluiăcuăeroareaădeărezisten  

 
Rândul 1 prezint ălimitaăinferioar ă iăsuperioar ăpeăpareaăstâng ă iăpeăparteaădreapt ,ăiară
rezisten aăm surat ălaămijloc. 

 Rândul 2 prezint ătimpulănominalădeăsudur . 
 Rândul 3 prezint ănum rulăraportuluiăînăcareăesteăînregistratăraportulăerorii. 
 Rândul 4 prezint ă„Eroareaădeărezisten ” 
  

7.2 Scoate iăterminaleleăcabluluiădeăsudur ădinăcontactele fitingului. Verifica iădac ăterminaleleăcabluluiă
deăsudur ă iăcontacteleăfitinguluiăsuntăcurate.. Dac ăfitingul,ădup ăceăseăcur ăterminaleleă iă
contactele deăcontact,ăprezint ăeroareădeărezisten ,ăatunciăesteăposibil caăacelăfitingăs ăfieădefect.ă
Utiliza iăaltăfiting. 

  

8 Nuăseădetecteaz ăeroareădeărezisten  

8.1 Aparatulădeăsudur ăîncepeăsuduraăautomatădac ănuăexist ăeroareădeărezisten . 
 

ATEN IE 

! Nuăatinge iăfitingulăsauăsuprafe eleădeăcontactăpeăparcursulăprocesuluiădeăsudur .ăP stra iăcelăpu ină1ă
mădistan ădeăsudur ăpentruăaăpreveniărisculăuneiăv t m riăcauzateădeămasaădeăpolietilen ătopit . 

 
  

Is the pipe scraped 

 and clamped? 

 

 

00:15<    00:05 
<35.00 

Nom. time:      30 s 

 

Resistance error 
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10.5.3 Înăcursulăprocesuluiădeăsudur  
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9 Înăcursulăprocesuluiădeăsudur  

9.1 Peădisplayăseăafi eaz ăunăecranăcuătimpiiărealiă iănominaliădeăsudur : 
  
 

 

Ecranăafi atăpeăparcursulăprocesuluiădeăsudur  

 Rândul 1 prezint ătimpulădeăsudur ăreal,ătimpăcareăesteăcronometratăcresc tor. 
 Rândul 2 prezint ătimpulănominalădeăsudur . 
 Rândul 3 prezint ăspecifica iile tehnice ale fitingului. 
 Rândul 4 prezint ăposibileămesajeădeăeroare. 

10.5.4 Dup ăfinalizareaăprocesuluiădeăsudur  

Pasul Ac iunea 

10 Finalizareăprocesădeăsudur  

10.1 Procesulădeăsudur ăseăvaăopriăautomatăatunciăcândătimpulărealăcronometratăajungeălaătimpul 
nominalăpentruăfiting.ăAcestămomentăvaăfiăindicatădeădou ăsemnaleăacusticeă iădeăurm torulămesaj: 

  
 

 

Ecranăafi atăpeădisplayădup ăîncheiereaăprocesuluiădeă
sudur  

 Rândul 1 prezint ătimpulădeăsudur ăreal,ătimpăcareăesteăcronometratăcresc tor. 
 Rândul 2 prezint ătimpulănominalădeăsudur . 
 Rândul 3 prezint ănum rulăraportuluiăsubăcareăseăsalveaz ăsudura. 
 Rândul 4 prezint ădataă iătimpulănecesareăsudurii. 
  

11 Dup ăfinalizareaăprocesuluiădeăsudur  

11.1 Dup ăfinalizareaăsudurii,ăterminaleleăcabluluiădeăsudur ăseăpotăscoateăcuăgrij ădeăpeăfiting.ădup ă
aceea, display-ulăaparatuluiăafi eaz ădinănouămesajulădeăînceput. 

  
 

ATEN IE 

! 
 NUăfor a iăscoatereaăterminalelorăcabluluiădeăsudur ădeăpeăcontactele fitingului. 
 Înainte de a mi ca aparatulădeăsudur , scoate iăterminaleleăcabluluiădeăsudur ădeăpeăcontacteleă

fitingului. 
 Respecta iăcuăstricte eătimpulădeăr cire,ă instruc iunileădeăsudare,ăprecumă iă liniileădirectoareădeă

utilizareăaleăproduc toruluiărespectivuluiăfiting,ăprecumă iăaleăproduc toruluiă evii. 
 
  

Act. time:       1 s 

Nom. time:      30 s 

PLA 40 V 

 

Act. time:      30 s 

Nom. time:      30 s 

Report number   3 

30.06.2014  14:07 
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12 
OPT 

OP IONAL: Afi areădateălegateădeăsudur  

12.1 
OPT 

Dup ăfinalizareaăprocesuluiădeăsudur ,ăurm toareleăinforma iiăcuăprivireălaăsudur ăseăpotăafi aăprină
men inereaătasteiăcursor ▲ap sat . 

  
 

 

Afi areăparametriădeăsudur  

 Rândul 1 prezint ărezisten aăm surat ăînainteădeăsudur ăînăOhmi (Ω). 
 Rândul 2 prezint ătensiuneaănominal ăînăVol i (V). 
 Rândul 3 prezint ăenergiaădeăsudareăînăkilojouli (kJ). 
 Rândul 4 prezint ăposibileămesajeădeăeroare. 
  

13 Înapoi la ecranul principal 

13.1 Prinăac ionareaătasteiăenterăseărevineălaăecranulăprincipal. 

10.6 Sudura cu ajutorul introducerii manuale a codului de pe fiting  

10.6.1 Conectarea unui fiting 

ATEN IE 

Suprafe eleădeăcontactăaferenteăterminalelorădeăpeăcablulădeăsudur ă iăcontactelorădeăpeăfiting,ătrebuieăs ăfieă
curate.  Dac ă acesteă suprafe eă suntămurdareă sauă oxidate,ă seă poateă ajungeă laă supraînc lzireaă iă ardereaă
zonelorădeăcontactădinăinteriorulăterminalelorădeăpeăcablulădeăsudur . 

Terminaleleădeăpeăcablurileădeăsudur ătrebuieăînlocuiteă imediatăceăapareăoxidareaăsauădac ăseăobserv ăoă
lips ădeăcontactăaăacestora. 

 
 

ATEN IE 

! 

 Acorda iăoăATEN IEăm rit ă instruc iunilorădeăinstalareăaferenteăfitingului,ă instruc iuniloră
specialeă (ISO,ă CEN,ă DVGW,ă DVS),ă directiveloră europeneă iă reglement riloră na ionale, 
precumă iăinstruc iunilorăproduc torului. 

 Contacteleămurdareă i/sauădeteriorateădinăcadrulăterminalelorădeăpeăcablurileădeăsudur ăsauădeă
peă fitinguriă potă fiă cauzaă nefunc ion riiă sistemuluiă SmartFuseă înă ceeaă ceă înseamn ă stabilireaă
parametrilor de sudur . 

 Dup ăceăparametriiădeăsudur ăauăfostăstabili iă înămodăautomatăesteăfoarteă importantăcaădvsăs ă
verifica iă dac ă parametriiă afi a iă deă aparată corespundă cuă parametriiă deă peă fiting,ă pentruă aă v ă
asiguraăc ăseăutilizeaz ăparametriiădeăsudur ăcorec i. 

 
  

2.25 Ohm 

40 V 

10.596 kJ 

       - OK - 
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1 Înainte de a conecta un fiting, display-ulăprezint ăecranulăprincipal: 

  
 

 

Ecranul principal 

 Rândulă1ăprezint ămesajulăcareăanun ăoperatorulăc ătrebuieăconectatăunăfiting. 
 Rândulă2ăprezint ănum rulăcurentăactivădeălucrare. 
 Rândul 3ăr mâneăgol. 

 
Rândulă4ăprezint ănum rulăraportuluiăsubăcareăsuduraăvaăfiăînregistrat .ăAlternativ,ănum rulăsuduriiă
aferentăurm toareiăsuduriăesteăafi at,ăcuăcondi iaăcaăop iuneaărespectiv ăs ăfieăactivat ădină
configurarea sistemului. 

  

2a Dac ăseăconecteaz ăgre ităfitingul,ăseăvaăafi aăpeădisplayăecranulăurm toră(pentruă
dispozitiveăcuăfunc iaăSmartFuse): 

  
 

 

ATEN IE!: Acestăecranăesteăafi atăpeădisplayădac ăa iă
conectatăcablulăro uăalăaparatuluiălaăpinulăro uădeăpeă
fitingul de tip SmartFuse. 

 Rândul 1ăprezint ăfaptulăc ărezisten aăSmartFuseădinăfitingăesteăm surat . 

 
Rândul 2 prezint ăfrecven aăm surat ăaăre eleiădeăalimentareă iătensiunea,ăprecumă iătemperaturaă
ambiental . 

 Rândul 3 prezint ătimpulă iădataăcareăauăfostăsetate. 
 Rândul 4 r mâneăgol. 

 

ATEN IE 

! 
Dac ă m surareaă SmartFuseă începeă imediată ceă a iă conectată fitingul,ă scoate iă terminaleleă deă peă
contactele fitinguluiă iăschimba i-leăîntreăele.ăDac ănuădori iăaceast ăop iune,ănuăconecta iăterminalulă
ro uă ală cabluluiă laă pinulă ro uă deă peă fiting.ă Înă modă alternativă ave iă posibilitateaă deă aă dezactivaă
op iuneaăSmartFuseădinăconfigurareaăsistemului. 

 
  

Connect Fitting 

+++++Job number+++++ 

 

Report number   1 

SmartFuse measure 

50 Hz  230 V   +23°C 

27.05.2014 08:25 
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2b Fitingulăesteăconectat,ăm surareaăSmartFuseăesteăinactiv  

2.1b Asigura i-v ădeăfaptulăc ăfitingulănuăesteăconectatăînămodulădeăsudur ăSmartFuse. 
Urm torulădisplayăesteăafi at: 

  
 

 

Afi areăcuăsolicitareaăcoduluiădeăbareădeăpeăfiting 

 Rândul  1 afi eaz ăfaptulăc ădispozitivulăesteăpreg tităs ăprimeasc ăcodulădeăbareădeăpeăfiting. 

 
Rândul  2 prezint ăfrecven aăm surat ăaăre elei deăalimentareă iătensiunea,ăprecumă iătemperaturaă
ambiental . 

 Rândul  3 prezint ătimpulă iădataăcareăauăfostăsetate. 
 Rândul  4 r mâneăgol. 
  

10.6.2 Ini iereaăprocesuluiădeăsudur  with manual input of the fitting code 

ATEN IE 

! 
Pentru derularea sudurii prinăintroducereaămanual ăaăcoduluiădeăpeăfiting,ăesteăobligatorieăutilizareaă
exclusiv ăaăeticheteiăcuăcodădeăbareădeăpeăfitingulăcareăurmeaz ăaăfiăsudat.ăDac ănuăseăpoateăciti,ă
prinăexcep ieădeă laăaceast ăregul ,ăseăpoateăutilizaăunăcodădeăbareă lizibilădeăpe un fiting identic la 
aceea iădimensiune,ăalăaceluia iăproduc torăsauăseăintroduceămanualăcodulăînăaparat.ă 
Esteăstrictăinterzis ăutilizareaăunuiăcodădeăbareădeăpeăunăfitingădiferit. 
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3 Deschidereaămeniuluiăcuăfunc ii 

3.1 În timp ce ecranulăcuăacesteăinforma iiăesteăafi at,ăac iona iătastaăENTERădeăpeătastarur . 
  
 

 

Afi areăcuăsolicitareaăcoduluiădeăbareădeăpeăfiting 

 Rândul  1 afi eaz ăfaptulăc ădispozitivulăesteăpreg tităs ăprimeasc ăcodulădeăbareădeăpeăfiting. 

 
Rândul  2 prezint  frecven aăm surat ăaăre eleiădeăalimentareă iătensiunea,ăprecumă iătemperaturaă
ambiental . 

 Rândul  3 prezint ătimpulă iădataăcareăauăfostăsetate. 
 Rândul  4 r mâneăgol. 
  

  

 Fittingcode 

50 Hz  230 V   +23°C 

30.06.2014  11:50 

 

 Fittingcode 

50 Hz  230 V   +23°C 

30.06.2014  11:50 
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4 Selectareaăfunc ieiă„Fittingcode”ă 

4.1 Seăselecteaz ăfunc iaă„Fittingcode”ădinămeniulăcuăfunc ii, prinăutilizareaăutilizareaătasteloră▲- iă▼. 
  

 

 

Meniuăfunc ii 

  
4.2 Ac iona iăbutonulăENTER.ăSeăafi eaz ăunăcâmpădeănumere. 

  

5 Introducere cod de bare fiting 

5.1 Completati numerele din codul de bare cu ajutorul tastelor cursor ◄▲▼► iăa tastei ENTER. 
Opera iuneaăintroduceriiăcaracterelorăcuăajutorulăcâmpurilorădeănumereăesteădescris ăînă
subcapitolul Error! Reference source not found. "Error! Reference source not found.". 

  

 

 

Câmp numere 

 Rândul  1 afi eaz ăfaptulăc ădispozitivulăesteăpreg tităs ăprimeasc ăcodulădeăbareădeăpeăfiting. 
 Rândul  2 r mâneăgol. 
 Rândul  3 afi eaz ătexulă„Fittingcode”ăă. 
 Rândul  4 afi eaz ănumerele care sunt necesare introducerii codului de bare aferent fintingului. 
  

 
Dup ăcompletareaăcaracterelorăcoduluiădeăbare,ăseăac ioneaz ătastaăverdeăSTART.ăDac ăvre iăs ă
anula iăintroducereaădatelor,ăatunciăac iona iăînăoriceămomentătastaăro ieăSTOP. Înăaceast ă
situa ie,ăseăafi eaz ădinănouăecranulăprincipal. 

 

ATEN IE 

Dac ă s-aă introdusă ună codă deă bareă valid,ă parametriiă deă sudur ă suntă afi a iă conformă ecranuluiă deă maiă jos.ă
Dac ăprocesulădeăsudur ăesteăcomplet,ăiarăfunc iaă“Fittingcode”ăeste din nou selectat ădinămeniu,ăseăvaăafi aă
ultimulăcodădeăbareăînregistrat.ăÎnăacestămomentăpute iăprocedaăînăfelulăurm tor: 
 Ac iona iătastaăro ieădeăSTOP: dup ăac ionareăseă tergăcifreleăultimuluiăcodădeăbareăintrodusă iătrebuieă

introdus alt cod de bare. 
 Ac iona iă tasta verde START: seă accept ă ultimulă codă deă bareă introdusă iă seă afi eaz ă parametriiă deă

sudur ăînăurm torulăecran. 
 

 

ATEN IE 

! 
 Dup ăceăparametriiădeăsudur ăauăfostăstabili iă înămodăautomatăesteăfoarteă importantăcaădvsăs ă

verifica iă dac ă parametriiă afi a i deă aparată corespundă cuă parametriiă deă peă fiting,ă pentruă aă v ă
asiguraăc ăseăutilizeaz ăparametriiădeăsudur ăcorec i. 

 
  

 Erase reports 

>Fittingcode 

 Contrast 

 System 
configuration 

_ 

 

Fittingcode 

 0123456789 
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6 S-a introdus un cod de bare valid  

6.1 Dac ăaparatulădetecteaz ăunăcodădeăbareăvalid,ăafi eaz ăfaptulăc ăesteăpreg tităs ăefectuezeă
sudura: 

  
 

 

Afi areăparametriădeăsudur  

 
Rândul  1 indic ăfaptulăc ădvsătrebuieăs ăac iona iăbutonulăverdeădeăSTARTăpentruăaăini iaăprocesulă
deăsudur .ăÎnainteădeăaăcontinuaăsunte iăobliga iăs ăverifica iădac ătimpulădeăsudur ,ăproduc torulă iă
tipul de fiting sunt conforme cu cele ale fitingului conectat. 

 Rândul  2 prezint ătimpulădeăsudur . 

 
Rândul  3 prezint ăproduc torul,ătipulă iădiametrulăfitingului,ăprecumă iătemperaturaăambiental .ă
Informa iileăsuntăceleăcititeădeăpeăcodulădeăbare si conform standardului ISO 13950, ele sunt 
codateădup ăcumăurmeaz : 

 CPL Muf  TEE Teu 

 SKT Capac RED Reduc ie 

 SAD a ERS Tranzi ie 

 BOW Cot TDW Teuăbran ament 

 Rândul  4 prezint ăposibileămesajeădeăeroare. 
  

7 Ini iereaăprocesuluiădeăsudur  

7.1 
Pentruăini iereaăprocesuluiădeăsudur ăconformăparametrilorăafi a i,ăac iona iăbutonulăverdeădeă
START. 

  

8 
OPT 

OP IONAL:ăFixareăcuăcleme 

8.1 
OPT 

OP IONAL: Dup ăac ionareaăbutonuluiăverdeădeăSTART,ăseăvaăafi aăpeădisplayăunămesajăprinăcareă
vi se reaminte teăfaptulăc ătrebuieăs ăfixa iă evileăcuăajutorulăclemelor. Dac ăaparatulăareăaceast ă
op iuneă iădac ăa iăactivat-oădinăconfigurareaăsistemului,ăseăvaăafi aăurm torulămesaj: 

  
 

 

Afi areăecranăpentruăconfirmareaăfaptuluiăc ăauăfostă
fixate reperele cu ajutorul clemelor 

 
Tasta verde START 

PrinăactionareaăbutonuluiăverdeădeăSTARTăconfirma iăfaptulăc ă
a iăfixatărepereleăcuăajutorulăclemelor,ăînăconforimtateăcuăregulileă
în vigoare. 

 Tastaăro ieăSTOP 
Prinăactionareaăbutonuluiăro uădeăSTOPăconfirma iăfaptul c ănuă
a iăfixatărepereleăcuăajutorulăclemelor. 

  
 Ceeaăceăscrie iăaiciăvaăfiăînregistratăînăraportulădeăsudur . 
  

  

Start 

Nom. time:      30 s 

PLA CPL d032   +23°C 
 

Pipes clamped? 

Nom. time:      30 s 

PLA 40 V       +23°C 
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9 Memento 

9.1 Dup ăac ionareaăbutonuluiăverdeădeăSTART,ăseăvaăafi aăunămesajădeăreamintireăprinăcareăviăseă
comunic ăfaptulăc ăesteădatoriaădvsăs ăfixa iăcuăajutorulăclemelorărepereleă iăs ăleăpreg ti iădeă
sudur ,ăconformăliniilorădirectoareăspecifice.ăDac ăave iădubiiăcuăprivireălaăpreg tireaăcorect ăpentruă
sudur ăaăreperelor,ăave iăposibilitateaăs ăabandona iăsuduraăprin ac ionareaăbutonuluiăro uădeă
STOP. Dac ănuăave iădubii,ăconfirma iăfaptulăc ăa iăpreg tităsuduraăînăconformitateăcuăstandardeleă
prinăac ionareaăbutonuluiăverdeădeăSTART. 

  

 

 

Memento 

  

10 M surareaărezisten eiăfitingului 

10.1 Aparatulăîncepeăm surareaărezisten eiăfitingului.ăDac ărezisten aăm surat ăaăfitinguluiăesteăînăafaraă
intervaluluiăvalid,ăseăvaăafi aăunămesajădeăeroareăpeădisplayă iăeroareaăvaăfiăindicat ăprintr-un 
semnal sonor. Semnalulăacusticădeăavertizareăseăpoateăopriăprinăac ionareaăbutonuluiăro uădeă
STOP. 

  

 

 

Afi areaăecranuluiăcuăeroareaădeărezisten  

 
Rândul  1 prezint ălimitaăinferioar ă iăsuperioar ăpeăpareaăstâng ă iăpeăparteaădreapt ,ăiară
rezisten aăm surat ălaămijloc. 

 Rândul  2 prezint ătimpulănominalădeăsudur . 
 Rândul  3 prezint ănum rulăraportuluiăînăcareăesteăînregistratăraportulăerorii. 
 Rândul  4 prezint ă„Eroareaădeărezisten ” 
  

10.2 Scoate iăterminaleleăcabluluiădeăsudur ădinăcontactele fitingului. Verifica iădac ăterminaleleăcabluluiă
deăsudur ă iăcontacteleăfitingului sunt curate.. Dac ăfitingul,ădup ăceăseăcur ăterminaleleă iă
contactele deăcontact,ăprezint ăeroareădeărezisten ,ăatunciăesteăposibilăcaăacelăfitingăs ăfieădefect.ă
Utiliza iăaltăfiting. 

  

11 Nuăseădetecteaz ăeroareădeărezisten  

11.1 Aparatul de sudur ăîncepeăsuduraăautomatădac ănuăexist ăeroareădeărezisten . 
 

ATEN IE 

! Nuăatinge iăfitingulăsauăsuprafe eleădeăcontactăpeăparcursulăprocesuluiădeăsudur .ăP stra iăcelăpu ină1ă
mădistan ădeăsudur ăpentruăaăpreveniărisculăuneiăv t m riăcauzateădeămasaădeăpolietilen ătopit . 

 
  

Is the pipe scraped 

 and clamped? 

 

 

00:15<    00:05 
<35.00 

Nom. time:      30 s 

Report number   3 

Resistance error 
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12 Înăcursulăprocesuluiădeăsudur  

12.1 Peădisplayăseăafi eaz ăunăecranăcuătimpiiărealiă iănominaliădeăsudur : 
  
 

 

Ecranăafi atăpeăparcursulăprocesuluiădeăsudur  

 Rândul  1 prezint ătimpulădeăsudur ăreal,ătimpăcareăesteăcronometratăcresc tor. 
 Rândul  2 prezint ătimpulănominalădeăsudur . 
 Rândul  3 prezint ăspecifica iileătehniceăaleăfitingului. 
 Rândul  4 prezint ăposibileămesajeădeăeroare. 
  

10.6.4 Dup ăfinalizareaăprocesuluiădeăsudur  
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13 Finalizareăprocesădeăsudur  

13.1 
Procesulădeăsudur ăseăvaăopriăautomatăatunciăcândătimpulărealăcronometratăajungeălaătimpulă
nominalăpentruăfiting.ăAcestămomentăvaăfiăindicatădeădou ăsemnaleăacusticeă iădeăurm torulămesaj: 

  
 

 

Ecranăafi atăpeădisplayădup ăîncheiereaăprocesuluiădeă
sudur  

 Rândul  1 prezint ătimpulădeăsudur ăreal,ătimpăcareăesteăcronometratăcresc tor. 
 Rândul  2 prezint ătimpulănominalădeăsudur . 
 Rândul  3 prezint ănum rulăraportuluiăsubăcareăseăsalveaz ăsudura. 
 Rândul  4 prezint ădataă iătimpulănecesareăsudurii. 
  

14 Dup ăfinalizareaăprocesuluiădeăsudur  

14.1 Dup ăfinalizareaăsudurii,ăterminaleleăcabluluiădeăsudur ăseăpotăscoateăcuăgrij ădeăpeăfiting.ădup ă
aceea, display-ulăaparatuluiăafi eaz ădinănouămesajul de început.. 

  
 

ATEN IE 

! 
 NUăfor a iăscoatereaăterminalelorăcabluluiădeăsudur ădeăpeăcontactele fitingului. 
 Înainteă deă aă transportaă aparatulă deă sudur ,ă scoate iă terminaleleă cabluluiă deă sudur ă deă peă

contactele fitingului. 
 Respecta iăcuăstricte eătimpulădeăr cire,ă instruc iunileădeăsudare,ăprecumă iă liniileădirectoareădeă

utilizareăaleăproduc toruluiărespectivuluiăfiting,ăprecumă iăaleăproduc toruluiă evii. 
 
  

Act. time:       1 s 

Nom. time:      30 s 

PLA CPL d032   +23°C 

 

Act. time:      30 s 

Nom. time:      30 s 

Report number   3 

30.06.2014  14:07 
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15 
OPT 

OP IONAL: Afi areădateălegateădeăsudur  

15.1 
OPT 

Dup ăfinalizareaăprocesuluiădeăsudur ,ăseăpoateăafi aăurm toareleăinforma iiăcuăprivireălaăsudur ă
peădisplayăprinămen inereaăap sat ăaătasteiăcursoră▲. 

  
 

 

Afi areăparametriădeăsudur  

 Rândul  1 prezint ărezisten aăm surat ăînainteădeăsudur ăînăOhmi (Ω). 
 Rândul  2 prezint ătensiuneaănominal ăînăVol i (V). 
 Rândul  3 prezint ăenergiaădeăsudareăînăkilojouli (kJ). 
 Rândul  4 prezint ăposibileămesajeădeăeroare. 
  

16 Înapoi la ecranul principal 

16.1 Prinăac ionareaătasteiăenterăseărevineălaăecranulăprincipal. 

  

2.25 Ohm 

40 V 

10.596 kJ 
30.06.2014  14:07 



 
 

 44 GB008 F01 

10.7 Sudur ăcuăintroducereămanual ăaăparametrilorădeăsudur ă 

10.7.1 Conectarea unui fiting 

ATEN IE 

Suprafe eleădeăcontactăaferenteăterminalelorădeăpeăcablulădeăsudur ă iăcontactelorădeăpeăfiting,ătrebuieăs ăfieă
curate.  Dac ă acesteă suprafe eă suntămurdareă sauă oxidate,ă se poateă ajungeă laă supraînc lzireaă iă ardereaă
zonelorădeăcontactădinăinteriorulăterminalelorădeăpeăcablulădeăsudur . 

Terminaleleădeăpeăcablurileădeăsudur ătrebuieăînlocuiteă imediatăceăapareăoxidareaăsauădac ăseăobserv ăoă
lips ădeăcontactăaăacestora. 

 
 

ATEN IE 

! 

 Acorda iăoăATEN IEăm rit ă instruc iunilorădeăinstalareăaferenteăfitingului,ă instruc iuniloră
specialeă (ISO,ă CEN,ă DVGW,ă DVS),ă directiveloră europeneă iă reglement riloră na ionale,ă
precumă iăinstruc iunilorăproduc torului. 

 Contacteleămurdareă i/sauădeteriorateădinăcadrulăterminalelorădeăpeăcablurileădeăsudur ăsauădeă
peă fitinguriă potă fiă cauzaă nefunc ion riiă sistemuluiă SmartFuseă înă ceeaă ceă înseamn ă stabilireaă
parametrilorădeăsudur . 

 Dup ăceăparametriiădeăsudur ăauăfostăstabili iă înămodăautomatăesteăfoarteă importantăcaădvsăs ă
verifica iă dac ă parametriiă afi a iă deă aparată corespundă cuă parametriiă deă peă fiting,ă pentruă aă v ă
asiguraăc ăseăutilizeaz ăparametriiădeăsudur ăcorec i. 
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1 Înainte de a conecta un fiting, display-ulăprezint ăecranulăprincipal: 

  
 

 

Ecranul principal 

 Rândul  1 prezint ămesajulăconformăc ruiaătrebuieăconectatăunăfiting. 
 Rândul  2 prezint ănum rulăcurent,ăactivădeălucrare. 
 Rândul  3 r mâneăgol. 

 
Rândul  4 prezint ănum rulădeăraporăsubăcareăvaăfiăînregistrat ăurm toareaăsudur .ăAlternativ,ă
num rulăsuduriiăurm toareăesteăprezentat,ădac ăesteăactivat ărespectivaăop iuneădinăconforgurareaă
sistemului. 

  
  

Connect Fitting 

+++++Job number+++++ 

 

Report number   1 
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2a Dac ăseăconecteaz ăgre ităfitingul,ăseăvaăafi aăpeădisplayăecranulăurm toră(pentruă
dispozitive cu func iaăSmartFuse): 

  
 

 

ATEN IE!: Acestăecranăesteăafi atăpeădisplayădac ăa iă
conectatăcablulăro uăalăaparatuluiălaăpinulăro uădeăpeă
fitingul de tip SmartFuse.. 

 Rândul  1ăprezint ăfaptulăc ărezisten aăSmartFuseădinăfitingăesteăm surat . 

 
Rândul  2 prezint ăfrecven aăm surat ăaăre eleiădeăalimentareă iătensiunea,ăprecumă iătemperaturaă
ambiental . 

 Rândul  3 prezint ătimpulă iădataăcareăauăfostăsetate. 
 Rândul  4 r mâneăgol. 

 

ATEN IE 

! 
Dac ă m surareaă SmartFuseă începeă imediată ceă a iă conectată fitingul,ă scoate iă terminaleleă deă peă
contactele fitinguluiă iăschimba i-leăîntreăele.ăDac ănuădori iăaceast ăop iune,ănuăconecta iăterminalulă
ro uă ală cabluluiă laă pinulă ro uă deă peă fiting.ă Înă modă alternativă ave iă posibilitateaă deă aă dezactivaă
op iuneaăSmartFuseădinăconfigurarea sistemului. 
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2b Fitingulăesteăconectat,ăm surareaăSmartFuseăesteăinactiv  

2.1b Asigura i-v ădeăfaptulăc ăfitingulănuăesteăconectatăînămodulădeăsudur ăSmartFuse. 
Urm torulădisplayăesteăafi at: 

  
 

 

Introducereămanual ăaăparametrilorădeăsudur  

 Rândul  1 afi eaz ăfaptulăc ădispozitivulăesteăpreg tităs ăprimeasc ăcodulădeăbareădeăpeăfiting. 

 
Rândul  2 prezint ăfrecven aăm surat ăaăre eleiădeăalimentareă iătensiunea,ăprecumă iătemperaturaă
ambiental . 

 Rândul  3 prezint ătimpulă iădataăcareăauăfostăsetate. 
 Rândul  4 r mâneăgol. 
  

 

ATEN IE 

! 
Aparatulădeăsudur ăprinăelectrofuziuneăprezint  implicităultimiiăparametriădeăsudur ăutiliza i. 
NUă v ă baza iă niciodat ă peă faptulă c ă ace tiă parametri afi a iă seă potăutilizaăpentruă fitingul conectat. 
Esteă obligatoriuă s ă verifica iă ace tiă parametriă cuă specifica iileă produc toruluiă deă peă fitingă iă s ă
introduce iărespectiviiăparametriăcorec iăînăaparatulădeăsudur .  

Produc torulăaparatuluiădeăsudur ănuăpoateăfiătrasălaăr spundereăpentruăparametriiădeăsudur ăgre i iă
sauăincorec iăpeăcareăoperatorii/utilizatoriiăîiăfolosescăpentruăaăsudaăunăfiting. 

 
  

SmartFuse measure 

50 Hz  230 V   +23°C 

27.05.2014 08:25 

 

 Fittingcode 

50 Hz  230 V   +23°C 

30.06.2014  11:50 
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10.7.2 Ini iereaăprocesuluiădeăsudur  cuăintroducereămanual ăaăparametrilorădeă
sudur  

Pasul Ac iunea 

3 Deschidereaămeniuluiăcuăfunc ii 

3.1 În timp ceăecranulăcuăacesteăinforma iiăesteăafi at,ăac iona iătastaăENTERădeăpeătastarur . 
  
 

 

Afi areăcuăsolicitareaăcoduluiădeăbareădeăpeăfiting 

  

4 Selectareaăop iuniiă“Introducereămanual ” 

4.1 
Selectareaăop iuniiă“Introducereămanual ”ădinămeniulădeăfunc ii, prinăutilizareaăutilizareaătasteloră▲- 
iă▼. 

  

 

 

Meniuăfunc ii 

  
4.2 Ac iona iătastaăenter. 

  

5 OPT 
OP IONAL: Introducerea unui cod de deblocare, respectiv a supraveghetorului pentru a 
deblocaăfunc iaă 

5.1 
OPT 

OP IONAL: Dac ăesteăafi at ăfunc iaă„CodeăMan.”,ăseăvaăafi aăurm torulăecranăatunciăcândăseă
dore teăaccesareaăop iuniiădeăintroducereămanual .ăSeăintroduce aici codul pentru deblocarea 
accesuluiălaăintroducereaămanual . 

  

 

 

Solicitare cod deblocare 

  
5.2 

OPT 
OP IONAL: Codul pentru deblocare fie se poate citi prin utilizarea creionului optic/scannerului 
manualăsauăseăpoateăintroduceămanualăcuăajutorulătastelorăcursoră◄▲▼►ă iăaătasteiăenter. Dac ă
a iăintrodusămanualăcodulăpentruădeblocare,ăac iona iătastaăenterădup ăintroducereaăultimului 
caracter.ăPentruăoădescriereădetaliat ăaămoduluiădeăintroducereăaăcaracterelorăv ărug măs ă
consulta iăcapitolul Error! Reference source not found. "Error! Reference source not found.". 

5.3 
OPT 

OP IONAL: Dup ăintroducereaăcoduluiăpentruădeblocare,ădac ăesteăactivată„CodeăMan.”,ăseăvaă
afi aăurm torulăecran: 

  

*) Laăcerere,ăproduc torulăv ăpoateăfurnizaăcodulăpentruădeblocare,ărespectivăcodulăsupervizorului.  

 Fittingcode 

50 Hz  230 V   +23°C 

30.06.2014  11:50 

 

Fittingcode 

>Man. input 

 Contrast 

 System 
configuration 

_ 

Codenumber 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRST 
 

UVWXYZ0123456789$-/ 
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6 Setareătensiuneădeăsudur  

6.1 Imediat ce apare acest ecran pe display, cursorul este activ pe linia U (V) – tensiune.ăPozi iaă
cursoruluiăesteăindicat ădeăclipireaăsaăintermitent .ăAc ionareaătastelorăcursor ▲ iă▼ăva avea ca 
rezultat modificarea valoriiăcifreiăselectateădinăliniaătensiuniiădeăsudur ,ăiarăac ionareaătasteloră
cursor ◄ iă► va avea dreptărezultatădeplasareaăcursoruluiăpeăpozi iaăurm toruluiăcaracter. 

  
 

 

Setareaămanual ăaăparametrilorădeăsudur  

 Rândul  1 prezint ăfaptulăc ăesteăactivăcâmpulăpentruăintroducereaătensiuniiăpentruăsudur . 
 Rândul  2 prezint ăsetareaăcurent ăpentruătensiuneaădeăsudur . 
 Rândul  3 prezint ăsetareaăcurent ăpentruătimpulădeăsudur . 
 Rândul  4 r mâneăgol. 
  

6.2 Dup ăceăvaloareaădorit ăaătensiuniiădeăsudur ăaăfostăsetat ,ăseăconfirm ăalegereaăprinăac ionareaă
tasteiăverdeăSTART.ăAc ionareaătasteiăverziăstartădetermin ădeplasareaăcursoruluiăcuăunărândămaiă
josăpentruăsetareaătimpuluiădeăsudur . 

  

7 Setareaătimpuluiădeăsudur  

7.1 Pozi iaăcursoruluiăesteă indicat ădeăclipireaăsaă intermitent .ăAc ionareaă tastelorăcursoră▲ă iă▼ăvaă
aveaă caă rezultată modificareaă valoriiă cifreiă selectateă dină liniaă tensiuniiă deă sudur ,ă iară ac ionareaă
tasteloră cursoră ◄ă iă ►ă vaă aveaă dreptă rezultată deplasareaă cursoruluiă peă pozi iaă urm torului 
caracter. 

  
 

 

Setareămanual ătimpădeăsudur ă 

 Rândul  1 prezint ăfaptulăc ăesteăactivăcâmpulăpentruăintroducereaătimpuluiăpentruăsudur . 
 Rândul  2 prezint ăsetareaăcurent ăpentruătensiuneaădeăsudur . 
 Rândul  3 prezint ăsetareaăcurent ăpentruătimpulădeăsudur . 
 Rândul  4 r mâneăgol. 
  

  

Welding voltage 

U(V)=   40 V 

t(s)= 0030 s 

 

Welding time 

U(V)=   40 V 

t(s)= 0030 s 
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7.2 Dup ăsetareaădorit ăpentruătimpulădeăsudur ,ă seăconfirm ăintroducereaăf cut ăprinăac ionareaă
tastei verzi start. Urm torulădisplayăesteăafi at, prezentându-seăînc ăoădat ăparametriiădeăsudur . 

  

 

 

Afi areaăparametrilorădeăsudur ă  

 
Rândul  1 prezint ăfaptulăc ăprocesulădeăsudur ăvaăîncepeăimediatăceăac iona iătastaăverdeădeă
start. 

 Rândul  2 prezint ăsetareaăactual ăaătimpuluiădeăsudur . 
 Rândul  3 prezint ăsetareaăactual ăaătensiuniiădeăsudur . 
 Rândul  4 r mâneăgol. 

7.3 
OPT 

OP IONAL: Peăparcursulăafi riiăacestuiăecranăave iăposibiliateaădeăaăintroduceătextăsuplimentar 
prinăac ionareaătasteiăenter.ăAcestătextăvaăfiăafi atăînăraportulăsuduriiăcuăcondi iaăcaăfunc iaă"Pipe 
code" s  fiiăfostăactivat ăînăconfigurareaăsistemului.ăPentruăoădescriereădetaliat ăaămoduluiădeă
introducereăaădatelor,ăv ărug măs ăconsulta iăcapitolulăError! Reference source not found. 
"Error! Reference source not found.". 

  

8 Ini iereaăprocesuluiădeăsudur  

8.1 
Pentruăini iereaăprocesuluiădeăsudur ăconformăparametrilorăafi a i,ăac iona iăbutonulăverdeădeă
START. 

9 
OPT 

OP IONAL:ăFixareăcuăcleme 

9.1 
OPT 

OP IONAL: Dup ăac ionareaăbutonuluiăverdeădeăSTART,ăseăvaăafi aăpeădisplayăunămesajăprinăcareă
viăseăreaminte teăfaptulăc ătrebuieăs ăfixa iă evileăcuăajutorulăclemelor. Dac ăaparatulăareăaceast ă
op iuneă iădac ăa iăactivat-oădinăconfigurareaăsistemului,ăseăvaăafi aăurm torulămesaj: 

  
 

 

Afi areăecranăpentruăconfirmareaăfaptuluiăc ăauăfostă
fixate reperele cu ajutorul clemelor 

 
Tasta verde START 

PrinăactionareaăbutonuluiăverdeădeăSTARTăconfirma iăfaptulăc ă
a iăfixatărepereleăcuăajutorulăclemelor,ăînăconforimtateăcuăregulileă
în vigoare. 

 Tastaăro ieăSTOP 
Prinăactionareaăbutonuluiăro uădeăSTOPăconfirma iăfaptulăc ănuă
a iăfixatărepereleăcuăajutorulăclemelor. 

  
 Ceeaăceăscrie iăaiciăvaăfiăînregistratăînăraportulădeăsudur . 
  

  

Start 

Nom. time:      30 s 

Welding voltage:40 V 
 

Pipes clamped? 

Nom. time:      30 s 

PLA 40 V       +23°C 
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10 Memento 

10.1 Dup ăac ionareaăbutonuluiăverdeădeăSTART,ăseăvaăafi aăunămesajădeăreamintireăprinăcareăviăseă
comunic ăfaptulăc ăesteădatoriaădvsăs ăfixa iăcuăajutorulăclemelorărepereleă iăs ăleăpreg ti iădeă
sudur ,ăconformăliniilorădirectoareăspecifice.ăDac ăave iădubiiăcuăprivireălaăpreg tireaăcorect ăpentruă
sudur ăaăreperelor,ăave iăposibilitateaăs ăabandona iăsuduraăprinăac ionareaăbutonuluiăro uădeă
STOP. Dac ănuăave iădubii,ăconfirma iăfaptulăc ăa iăpreg tităsuduraăînăconformitateăcuăstandardeleă
prinăac ionareaăbutonuluiăverdeădeăSTART. 

  

 

 

Memento 

  

11 M surareaărezisten eiăfitingului 

11.1 Aparatulăîncepeăm surareaărezisten eiăfitingului.ăDac ărezisten aăm surat ăaăfitinguluiăesteăînăafaraă
intervaluluiăvalid,ăseăvaăafi aăunămesajădeăeroareăpeădisplayă iăeroareaăvaăfiăindicat ăprintr-un 
semnal sonor. Semnalulăacusticădeăavertizareăseăpoateăopriăprinăac ionareaăbutonuluiăro uădeă
STOP. 

  

 

 

Afi areaăecranuluiăcuăeroareaădeărezisten  

 
Rândul  1 prezint ălimitaăinferioar ă iăsuperioar ăpeăpareaăstâng ă iăpeăparteaădreapt ,ăiară
rezisten aăm surat ălaămijloc. 

 Rândul  2 prezint ătimpulănominalădeăsudur . 
 Rândul  3 r mâneăgol. 
 Rândul  4 prezint ă„Eroareaădeărezisten ” 
  

11.2 Scoate iăterminaleleăcabluluiădeăsudur ădinăcontactele fitingului. Verifica iădac ăterminaleleăcabluluiă
de sudur ă iăcontacteleăfitinguluiăsuntăcurate.. Dac ăfitingul,ădup ăceăseăcur ăterminaleleă iă
contactele deăcontact,ăprezint ăeroareădeărezisten ,ăatunciăesteăposibilăcaăacelăfitingăs ăfieădefect.ă
Utiliza iăaltăfiting. 

  

12 Nuăseădetecteaz ăeroareădeărezisten  

12.1 Aparatulădeăsudur ăîncepeăsuduraăautomatădac ănuăexist ăeroareădeărezisten . 
 

ATEN IE 

! Nuăatinge iăfitingulăsauăsuprafe eleădeăcontactăpeăparcursulăprocesuluiădeăsudur .ăP stra iăcelăpu ină1ă
mădistan ădeăsudur ăpentruăaăpreveniărisculăuneiăv t m riăcauzateădeămasaădeăpolietilen ătopit . 

 
  

Is the pipe scraped 

 and clamped? 

 

 

00:15<   00:05  
<35.00 

Nom. time:      30 s 

 

Resistance error 
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10.7.3 Înăcursulăprocesuluiădeăsudur  

Pasul Ac iunea 

12 Înăcursulăprocesuluiădeăsudur  

12.1 Peădisplayăseăafi eaz ăunăecranăcuătimpiiărealiă iănominaliădeăsudur : 
  
 

 

Ecranăafi atăpeăparcursulăprocesuluiădeăsudur  

 Rândul  1 prezint ătimpulădeăsudur ăreal,ătimpăcareăesteăcronometratăcresc tor. 
 Rândul  2 prezint ătimpulănominalădeăsudur . 
 Rândul  3 prezint ăsetareaăcurent ăaătensiuniiădeăsudur . 
 Rândul  4 prezint ăposibileămesajeădeăeroare. 

10.7.4 Dup  finalizareaăprocesuluiădeăsudur  

Pasul Ac iunea 

13 Finalizareăprocesădeăsudur  

13.1 
Procesulădeăsudur ăseăvaăopriăautomatăatunciăcândătimpulărealăcronometratăajungeălaătimpulă
nominalăpentruăfiting.ăAcestămomentăvaăfiăindicatădeădou ăsemnaleăacusticeă iădeăurm torulămesaj: 

  
 

 

Ecranăafi atăpeădisplayădup ăîncheiereaăprocesuluiădeă
sudur  

 Rândul  1 prezint ătimpulădeăsudur ăreal,ătimpăcareăesteăcronometratăcresc tor. 
 Rândul  2 prezint ătimpulănominalădeăsudur . 
 Rândul  3 prezint ănum rulăraportului subăcareăseăsalveaz ăsudura. 
 Rândul  4 prezint ădataă iătimpulănecesareăsudurii. 
  

14 Dup ăfinalizareaăprocesuluiădeăsudur  

14.1 Dup ăfinalizareaăsudurii,ăterminaleleăcabluluiădeăsudur ăseăpotăscoateăcuăgrij ădeăpeăfiting.ădup ă
aceea, display-ul aparatuluiăafi eaz ădinănouămesajulădeăînceput.. 

  
 

ATEN IE 

! 
 NUăfor a iăscoatereaăterminalelorăcabluluiădeăsudur ădeăpeăcontactele fitingului. 
 Înainteă deă aă transportaă aparatulă deă sudur ,ă scoate iă terminaleleă cabluluiă deă sudur ă deă peă

contactele fitingului. 
 Respecta iăcuăstricte eătimpulădeăr cire,ă instruc iunileădeăsudare,ăprecumă iă liniileădirectoareădeă

utilizareăaleăproduc toruluiărespectivuluiăfiting,ăprecumă iăaleăproduc toruluiă evii. 
 
  

Act. time:       1 s 

Nom. time:      30 s 

Welding voltage:40 V 

 

Act. time:      30 s 

Nom. time:      30 s 

Report number   3 

30.06.2014  11:52 
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15 
OPT 

OP IONAL: Afi areădateălegateădeăsudur  

15.1 
OPT 

OP IONAL: Dup ăfinalizareaăprocesuluiădeăsudur ,ăurm toareleăinforma iiăcuăprivireălaăsudur ăseă
potăafi aăprinămen inereaătasteiăcursor ▲ap sat . 

  
 

 

Afi areăparametriădeăsudur  

 Rândul  1 prezint ărezisten aăm surat ăînainteădeăsudur ăînăOhmi (Ω). 
 Rândul  2 prezint ătensiuneaănominal ăînăVol i (V). 
 Rândul  3 prezint ăenergiaădeăsudareăînăkilojouli (kJ). 
 Rândul  4 prezint ăposibileămesajeădeăeroare. 
  

16 Înapoi la ecranul principal 

16.1 Prinăac ionareaătasteiăenterăseărevineălaăecranul principal. 

  

2.25 Ohm 

40 V 

10.596 kJ 

30.06.2014  14:07 
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11. Meniulăcuăfunc ii 

Pasul Ac iunea 

1 Afi areaămeniuluiăcuăfunc ii 

1.1 Atunciăcândăesteăafi at ecranul principal,ăseăac ioneaz ătastaăenterădeăpeătastatur .ăSeăvaăafi aă
meniulăcuăfunc ii: 

  
 

 

Ecranul principal 

  

2 Meniulăcuăfunc ii 

2.1. Dup ăac ionareaătasteiăenterăseăafi eaz ăacestămeniu. 
  

 

 

Afi areămeniuăcuăfunc ii 

  

 
Meniulăcon ineăoălist ăaăfunc iilorădisponibile.ăSimbolulă> reprezint ăindicatorulădeăselec ieăcareă
marcheaz ăintrareaăselectat ăsauăactivat ăînămomentulăac ion rii tastei enter. 

 ▲▼ 
Cuăajutorulăacestorătasteăseădeplaseaz ăînăsusă iăînăjosă
indicatorulăprinăcareăseăfaceăselec iaăînămeniuă. 

 
Tasta enter TastaăENTERăselecteaz ăfunc iaămarcat ădeăindicatorulăprină

careăseăfaceăselec iaăînămeniu >. 
 Tastaăro ieăstop Se abandoneaz ă iăseărevineălaăecranulăprincipal 
   

 

Tabelulădeămaiăjosăprezint ăfunc iileădisponibile. 
 

Func ie Descriere Pagina 

Nr. lucrare Introducereaăunuiănum răaferentălucr riiă(num răcommission) Error! 
Bookmark 

not 
defined. 

USB TransferădateăpeăstickăUSBădeămemorieăsauăc treăimprimant . 57 

tergere rapoarte tergerea rapoartelor per nr. lucrare. Error! 
Bookmark 

not 
defined. 

Cod fiting Introducereămanual ăaăcodului de pe fiting Error! 
Bookmark 

not 
defined. 

Introducereămanual  Permiteăintroducereaămanual ăaătensiuniiă iătimpuluiădeăsudur . Error! 
Bookmark 

not 
defined. 

Contrast Setare contrast pentru display 70 

Connect Fitting 

+++++Job number+++++ 

 

Report number   3 

 

>Job no. 

 USB 

 Erase reports 
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Configurare sistem Op iuniăconfigurareăsistem Error! 
Bookmark 

not 
defined. 
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11.1 Utilizare câmp litere pentru introducere date 

Pentruăaăintroduceădateleămanual,ăseăvaăafi aăunăcâmpădeăintroducere a datelor cu ajutorul literelor. Aceste 
c mpuriădeălitereăsauăcaractere seăutilizeaz ălaăfelăîntotdeauna,ăiarăacestămodăîlăprezent măpeălargăînăceleăceă
urmeaz . 
 

Pasul Ac iunea 

1 Utilizare câmp litere pentru introducere date 

1.1 Câmpulădeălitereăafi atăseăprezint ăprecumăilustra iaădeămaiăjos: 
  
 

 

Câmp de litere 

  

 
Primeleădou ărânduriăafi eaz ălitereă iăcifreăcareăauăfostăintroduse.ăÎnăfunc ieădeăfunc iaăaleas ,ă
esteăposibilăcaăună irăimplicitădeăcaractereăs ăfieădejaăsetat.ăUltimeleădou ărânduri prezint ătoateă
litereleă iăcifreleădisponibilie. 

  

2 Introducereaăunuiă irădeăcaractereă 

 

Atunciăcândăîncepe i,ăesteămarcat ăprimaăpozi ie.ăMarcajulăesteăindicatăprinăclipireaăcursorului.ăSeă
deplaseaz ăcursorulă(steaă*) subăcaracterulăundeăinten iona i s ăintroduce iăcifraăsauăliteraăcuă
ajutorul tastelor-cursor ◄▲▼►. Introduce iăcarcterulăselectatăprinăac ionareaătasteiăenter.ă
Caracterulărespectivăvaăap reaăpeăprimulărândăalădisplay-uluiăînăpozi iaăcursorului.ăSeăintroducă
toate caracterele dorite, unul dup ăcel lalt. 

  

2.1 Editareaă iruluiădeăcaractere 

 

Dac ădori iămodificareaăunuiăcaracterădină irulăintrodus,ăave iăposibilitateaădeăaădeplasaăcursorulădeă
laăcâmpulădeălitereălaăprimulărândăprinăac ionareaătastei-cursor ▲.ăSteaua * dispareă iăave iă
posibilitateaădeăaădeplasaăcursorulăprinăac ionareaătastelorăcursoră◄ iă► spreăpozi iaădorit ăînă
irulădeăcaractereăintrodus.ăPentruăaămodificaăunulădintreăcaracterăseăac ioneaz ătastaăenteră iă

steaua * reapareăînăcampulădeălitereă iăseăprocedeaz ăconformăcelor descrise mai sus. 
  

2.2 
Introucereaăunuiă irădeăcaractereăcuăajutorulăunuiădispozitivădeăcitireăaăcodurilorădeăbare 
(dac ăaparatulădispuneădeăunăcreion/scannerăoptic)ă 

 Ave iăposibilitateaădeăaăintroduceăună irădeăcaractereăprinăutilizareaăunuiăcodăde bare care se poate 
citiăcuăajutorulăunuiăcreionăopticăsauăaăunuiăscannerămanual.ăSeădeplaseaz ăcursorulăconformăceloră
descriseălaăpunctulă2ăînăpozi iaăînăcareătrebuieăata atăcodulădeăbareă iăseăac ioneaz ătastaăpentruăaă
avea din nou steaua * în câmpul de litere.ăSeăcite teăcodulădeăbareăcuăajutorulăcreionuluiăopticăsauă
aăscannerului,ăiarăcursorulăvaăfiăamplasatădup ăacestăcod.ăAve iăposibilitateaădeăaăcitiămaiămulteă
coduriădeăbareălaărând.ăDac ăesteăpreaălungăacestăcodădeăbareăpentruăaăfiăata atăsauăintrodus în 
primulărând,ăparteaăcareădep e teăprimulărândăvaăfiăingonorat ă iănuăvaăfiăafi at ! De asemenea, 
ave iăposibilitateaădeăaăutilizaătabelulăcuăcoduriăalfanumericeădinăanexaăacestuiămanual.ăAcelătabelă
esteădisponibilă iăcaăaccesoriu,ăsigilatăîntr-o folie anti-umiditate. 

  
  

*1234ABCDEFG 

 

ABCDEFHGIJKLMNOPQRST 
UVWXYZ0123456789 $-/ 
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2.3 Finalizare intorducerii datelor 

 
Finalizareaăintroduceriiădatelorăseăfaceăprinăac ionareaătasteiăverziăstart. Alternativ,ăpute iăp r siă
câmpulădeălitereăprinăac ionareaătasteiăro iiădeăstop,ăanulândăastfelăintroducerea datelor. În acest 
caz,ăintroducereaădvsănuăvaăfiăutilizat ăînăprocesulăulteriorădeăsudur . 

  

11.2 Nr. lucrare 

Pentruăaăar taă num rulădeălucrareăformatădină40ădeăcaractere,ăseăvaăselectaăfunc iaă“Jobăno.”ădinămeniulăcuă
func ii.ăAcumănum rulăsetatăesteăafi at.ăUtlimulărândădeăpeădisplayăprezint ănum rulădeărapoarteăcareăauăfostă
înregistrateăcuăacestănum rădeă lucrare.ă Înăcadrulăacestuiămeniuăseăpoateăselectaăunănum rădeă lucrareăsubă
careăseăpotă înregistraăurm toareleă rapoarte.ăAlternativă seăpoateăcreaăunănouănum rădeă lucrareăcuăajutorulă
câmpurilor de litere. 
 

Pasul Ac iunea 

1 Displaying the job numbers 

1.1 Seăvaăselectaăfunc ia “Jobăno.” din meniulăfunc ii, prinăutilizareaăutilizareaătasteloră▲- iă▼. 
  
 

 

Meniuăfunc ii 

  
1.2 Apoiăac iona iătastaăenterăpentruăaăselectaăfunc iaărespectiv . 

  

2 Meniul “Jobăno.” 

  

 

 

Setarea nr de lucrare 

 ▲ă▼ Trecereaăprinănum rulădeălucr riădejaăînregistrate. 
 Tasta enter Creeaz ăunănouănrădeălucrare 
 Tasta verde start Seteaz ănum rulăcurentăactivădeălucrare. 
 Tastaăro ieădeăstop Seăabandoneaz ă iăseărevineălaăecranulăprincipal 
  

 
Dispune iădeătreiăposibilit iădeămodificareăaănum ruluiălucr riiăsubăcareărapoarteleăulterioareă
modific riiăvorăfiăînregistrate. 

  
  

 

>Job no. 

 USB 

 Erase reports 

Job no. 

+++++Job number+++++ 

 

                 2 
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Pasul Ac iunea 

2.1 
OPT 

OP IONAL: Citirea coduluiădeăbareăcareăcon ineănum rulălucr rii. 

 

Dac ,ăspreăexemplu,ăa iăîncheiatăunăcontractăcareăareăprev zutăunăcodădeăbareăpentruănum rulă
lucr riiăcareăurmeaz ăaăfiăexecutate,ăave iăposibilitateaădeăaăcitiăcodulădeăbareărespectiv.ăLungimeaă
maxim ăaăcoduluiădeăbareănuătrebuieăs ădep easc ă40 de caractere (alfanumerice). Sunt de 
preferat codurile de bare tipul Code128, 2/5i sau codurile de bare Code39 extins. 

 
Ecranulăafi atădup ăcitireaăcorect ăaăcoduluiădeăbareăseăconfirm ăprinăac ionareaătasteiăverziăde 
start pentru a se accepta codul de bare. Acestaăseăvaăcopiaăînălistaăintern ă iăsetatădreptănum rulă
curentădeăsudur .ăSeăfinalizeaz ăselec iaăprinăac ionareaătasteiăverziădeăstart. 

  

2.1 
OPT 

OP IONAL: Alegereaăunuiănum rădeălucrareăexistentă iăactivarea sa. 

 
Ave iăposibilitateaăs ătrece iăprinălistaădeănumereădeălucr riădejaăintroduseăprinăac ionareaătasteloră
cursor ▲ iă▼.ăPentruăsetareaănum ruluiăactivădeălucrare,ăseăac ioneaz ătastaăverdeăstart. 

  

2.1 
OPT 

OP IONAL: Introducereaăunuiănouănum rădeălucrare cu ajutorul câmpului de litere  

 

Ac iona iătastaăenter pentruăaăactivaăcâmpulădeălitereăpentruăaăintroduceănum rulădeălucrare. Acest 
num răvaăfiăafi at.ăÎnăacestămomentăseăpoateăintroduceăunănouănum r.ăSeăconfirm ăintroducereaă
efectuat ăcuăajutorul tasteiăverziăstartăsauăseăanuleaz ăintroducereaăefectuat ăprinăintroducereaă
tasteiăro iiăstop. 
Dateleăintroduseăseăvorăcopiaăulteriorăpeălistaăintern ă iăsetateădreptănum rulăactivădeălucrare.ăSeă
închideăfunc iaădeăselec ieăprinăac ionareaătasteiăverziăstart.  
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11.3 USB 

Cuăajutorulăfunc iei dinămeniuădenumit ă"USB" seăpotătransferaărapoarteăpeăunăstickădeămemorieăUSBă iăseă
potăimprimaărespectiveleărapoarteăpeăoăimprimant ăconectat ădirect. 
 

ATEN IE 

Înainteădeăaăselectaăfunc iaăUSBădinămeniu,ăconecta iă laăportulăUSBăechipamentulătehnicădorit,ăadic ăfieăună
stickădeămemorieăUSB,ăfieăoăimprimant .ă 
Dup ăselectareaăfunc ieiăUSB,ăaparatulăverific ădac ăesteăconectatăunăechipament/dispozitiv.ăDac ănuăesteă
conectat,ăatunciăaparatulăvaăafi aăunămesajădeăeroare.ă 
 

 

Func ie Memorie Afi area în cadrulăfi ieruluiă
PDF 

Toate (pe scurt) Toat ămemoriaă(toateărapoartele) Tabelar 

Toate (lung) Toat ămemoriaă(toateărapoartele) 1 pagina per raport 

Nr. lucrare (short) Per nr. de lucrare Tabelar 

Nr. lucrare (long) Per nr. de lucrare 1 pagina per raport 
 

Atunciăcândăseătransform ărapoarteăpeăunăstickădeămemorieăUSB,ăseăcreeaz ădou ăfi iere:ăunăfi ierăPDFă iăună
fi ierăcuăextensiaă"log", fi ierăcareăcon ineărapoarteleăîntr-un format CSV. 
 

Formatul PDF: Aparatulădeăsudur ăgenereaz ăfi ierulăPDFăpeăstickulădeămemorieăUSB,ăfi ierulădejaăcon ineă
rapoartele formatate deja. Fi ierul PDF se poate deschide cu ajutorul unui soft denumit Adobe Acrobat 
Reader (Versiune 3.0 sauăoăversiuneăulterioar ; www.adobe.com). 
 

Formatul CSV: Acest format includeă dateleă dină raportă subă form ă tabelar ,ă tabelulă con inândă peă ună rândă
dateleăraportului.ăCâmpurileădeădateăsuntăseparateăprinăpunctă iăvirgul . Acestătipădeăfi ierăseăpoateădeschideă
cuăoăaplica ieă standardădeăvizualizareăaă fi iereloră deă calculă tabelară sauădeă vizualizareăaă fi ierelorăbaz ădeă
date.ă V ă recomand mă utilizareaă fi ieruluiă macroă EXCEL inclus pe stickul de memorie USB furnizat cu 
aparatul pentru a transfera datele nemodificate într-ună fi ieră deăcalculă tabelarăEXCEL.ăFi ierul macro este 
stocat pe stickul de memorie furnizat în folderul </macro/de>. De asemenea, consulta iă manualulă pentruă
acestămacro,ămanualăstocată înăacela iă folder.ă Înăplus,ăcon inutulă folder-ului trebuie copiat pe calculator, iar 
fi ierulămacroăEXCELătrebuieălansatăînăexecu ie numai de pe hard – disk-ul computerului. 
 

Fi ierul CSV se poate de asemenea deschide cu ajutorul softului specific Datamatic. Pentru a-l deschide cu 
ajutorulă acestuiă soft,ă utiliza iă func ieă "Open as text file" (deschide iă fi ierulă subă formaă unuiă fi ieră text) i 
selecta iăfi ierulăcorespunz tor.ă 
 

Loca ie/numeăfi ier: Aparatulădeăsudur ăcreaz ăunăsub-folder </PF> pe stick-ul de memorie USB în care se 
stocheaz ă fi ierulă generat.ă Numeleă fi ieruluiă esteă generată deă aparată cuă ajutorulă sintaxeiă urm toare: 
<PFnnnnn.PDF> pentruă fi iereleă PDF iă <PFnnnnn.log> pentruă fi ierele CVS. <nnnnn> reprezint ă oă
numerotareăcresc toareăcareăprevineăsuprascriereaărapoartelorădejaăsalvate. 
 

ATEN IE 

! Stick-ul de memorie USB nuăesteăunămediuădeăstocareăcorespunz torăpentruăstocarea pe termen 
lungăaădatelor.ăEfectua iăcopiiădeărezerv ă(backup)ăînămodăregulat. 

 
 

Se vor transfera rapoartele pe un calculator personal sau laptop imediat ce este posibil acest lucru, 
tergându-seăstickulădeămemorieăUSB.ăNum rulădeăfi iereăperăfolderăsalvateăpeăstickăesteălimitatălaăunănum ră

deă30ăperăformatăfi ier.ăDac ăseăcreeaz ămaiămultădeă30ădeăfi iere,ăaparatulădeăsudur ăvaăcreaăunănouăfolderă
pe stick-ulădeămemorieăUSBăsubănumeleădeăPFă iăurmatădeăunănum răcresc tor. 
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11.3.1 Transferul rapoartelor pe un stick de memorie USB  

ATEN IE 

Utiliza iănumaiăstick-ulădeămemorieăUSBăfurnizatăcuăaparatulăsau,ăcaăalternativ ,ăunăstickădeămemorieăcareăs ă
fieăconformăcuăurm toareleăcerin e: 

Capacitate: pân ăla 2 GB 

Sistemăfi ier: FAT 32 

 
 

Pasul Ac iunea 

1 Selectare func ieă"USB" 

1.1 Se introduce stick-ul de memorie USB furnizat cu aparatul. Dac ădori iăs ăutiliza iăunăstickădeă
memorieădiferit,ăasigura i-v ăc ărespectivulăstickădeămemorieănuăesteăprotejatălaăscriere. 

  
1.2 Selecta iăfunc iaă"USB" din meniul cu func iiăprinăutilizareaăutilizareaătasteloră▲- iă▼. 

  
 

 

Meniuăfunc ii 

  
1.3 Apoiăac iona iătastaăenterăpentruăaăselectaăfunc iaărespectiv . Seăvaăafi aăpentruăunăscurtămomentă

mesajul "Check USB" (verifica iăUSB).ăÎnăacestămomentăseăverific ădispozitivul conectat la USB. 
Dup ăacestămoment,ăseăafi eaz ăunăecranăcuăop iunileădeăprintareădisponibile. 

  

2 Meniul "USB" 

  

 

 

Afi areaămeniuluiă"USB". 

 ▲ă▼ Se trece prin meniu  
 Tasta enter Seăactiveaz ăfunc iaăselectat  
 Tasta verde start Nuăareăfunc ie 
 Tastaăro ieăstop Seăabandoneaz ă iăseărevineălaăecranulăprincipal 
   

2.1  Selecta iă aiciă func iaă dorit .ă Aiciă pute iă alegeă dac ă dori iă imprimareaă tuturoră rapoarteloră sauă
numaiă aă rapoarteloră peă careă leă dori iă stocateă subă ună anumeă num ră deă lucrare. Naviga i la 
func iaă dorit ă prină ac ionareaă tasteloră cursoră ▲ iă ▼ i confirma iă selec iaă f cut ă prină
ac ionareaătasteiăenter,ăceeaăceăareăcaărezultatăîncepereaătrasnferuluiădeădate. 

 Dac ă a iă alesă s ă transfera iă rapoarteleă peră num ră deă lucrare,ă selecta iă num rulă respectiv de 
lucrareăcuă ajutorulă tasteloră cursoră▲ iă ▼ iăconfirma iă selec iaă f cut ăprinăac ionareaă tasteiă
verzi start. 

  
  

 Job no. 

>USB 

 Erase reports 

 Fittingcode 

 

>All (short) 

 All (long) 

 Job no. (short) 
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Pasul Ac iunea 

3 Începerea transferului datelor 

3.1 Se începe transferul de date.  Peăparcursulătransferului,ăseăafi eaz ămesajul de mai jos. (Datele 
prezentateăaiciăsuntănumaiăcuăscopădeăexemplificareă iăeleădifer ăînăfunc ieădeăcondi iileăexistenteă
laăfa aălocului.) 

  

 

 

Afi areăecranăpeăparcursulătransferuluiădeădateă 

 Rândul  1 prezint ănumeleăfolderuluiăînăcareăsuntăstocate rapoartele pe stickul de memorie USB. 
 Rândul  2 prezint ăfi ierulăînăcareăsuntăînregistrateărapoartele. 
 Rândul  3 prezint ănum rulădeăpaginiătransferate. 
 Rândul  4 r mâneăgol. 
  

4 Finalizarea transferului de date atunci când se transmit toate rapoartele  

4.1 Dup ătransferulădeădate,ăseăvaăafi aăurm torulăecranăpeădisplay, dac ăalege iăs ătransfera iă
toate rapoartele. 
(Înăcazulăînăcareădori iăs ătranspite iărapoarteăpentruăunăsingurănum rădeălucrareăv ărug măs ă
consulta iăPasul 6.) 

  

 

 

Afi areăsolicitareă tergereădate,ădup ătransferulăefectuat.ă 

  

5 OPT OP IONAL: tergerea rapoartelor transferate 

5.1 
Mesajulăafi at "Erase?" ( terge i)ăcareăesteăprezentatănumaiădac ătoate rapoartele au fost 
transferateăcuăsucces,ădetermin ă tergereaătuturorărapoartelor din aparatul de sudura. 

5.2 
Dac ădori iăs ă terge iărapoartele,ăac iona iătastaăenter. Seăvaăafi aămesajul "Are you sure?" 
(sunte iăsigur( )?). 

5.3 
Dac ăconfirma iăacestămesajăprinăac ionareaătasteiăverziăstart,ărapoarteleărespectiveăseăvoră terge. 
Display-ulăvaăafi aădup ă tergereăecranul principal. 

  

5 OPT OP IONAL: P strareaărapoartelorătransferateăînămemoriaăaparatuluiă 

5.1 
Dac ănuădori iă tergereaărapoarteloră iădori iăs ăleăl sa iăînămemoriaăaparatului,ăac iona iătastaăro ieă
de stop. Displayulăvaăafi aăulteriorăecranul principal. 

  
 

ATEN IE 

Solicitareaădeă tergereăaărapoarteloră transferateăapareănumaiădac ăesteădezactivat ă func iaă "Secure data" 
din configurarea sistemului. 

 
  

PF / 

PF000006.PDF 

00010 

 

Erase ? 
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ATEN IE 

! 
Pentruă aă evitaă apari iaă unoră posibileă eroriă înă administrarea memoriei aparatului sau pierderile de 
date, aparatul nu va fi deconectat de la alimentarea cu energie electrica pe parcursul procesului de 
stergere a rapoartelor. Acest proces poate dura cateva minute. 

 
 

Pasul Ac iunea 

6 Finalizarea transferului de date, atunci c\ndăseătransfer ărapoarteăperănr.ălucrareă 

6.1 Dup ătransferulădatelorăprinăcopiereaărapoartelorăpentruăunănum rădeălucrare,ăseăvaăafi aăurm torulă
ecran: 

  

 

 

Ecranăafi atăpeădisplayădup ătransferulărapoarteloră
pentru un nr. de lucrare  

 
Rândul  1 prezint ănumeleăfolderuluiăînăcareăsuntăstocateărapoarteleăpeăstickulădeămemorieăUSB,ă
precumă iămesajulă"OK". 

 Rândul  2 prezint ăfi ierulăinăcareăsuntăînregistrateărapoartele. 
 Rândul  3 r mâneăgol. 
 Rândul  4 r mâneăgol. 
  
 Se poate reveni la ecranul principal prinăac ionareaătasteiăro iiăstop.ă 

 
Prinăac ionareaătasteiăverziăstartătrece iălaăafi areaămesajuluiădeă tergereăpentruărapoarteleă
transferate. 

  

 

 

Afi areăsolicitareă tergereărapoarteăpentruăacestănr.ădeă
lucrare.  

  

7 OPT OP IONAL:ă tergerea rapoartelor tranferate 

7.1 Mesajul "Erase ?" ( terge i)ăesteăafi atăal turiădeănr.ădeălucrareă iăofer ăposibilitateaădeăaă tergeă
ultimulăraportătransferatădinămemoriaăaparatuluiădeăsudur . 

7.2 Dac ădori iăs ă terge iărapoartele, ac iona iătastaăenter.ăSeăvaăafi aămesajulă“Areăyouăsure?”ă
(sunte iăsigur( )?). 

7.3 Dac ăconfirma iăacestămesajăprinăac ionareaătasteiăverziăstart,ărapoarteleărespectiveăseăvoră terge.ă
Display-ulăvaăafi aădup ă tergereăecranulăprincipal. 

  

7 OPT OP IONAL: P strareaărapoartelorătransferateăînămemoriaădispozitivuluiă 

7.1 
Dac ănuădori iăs ă terge iărapoarteleă iăs ăleăl sa iăînămemoriaăaparatului,ăac iona iătastaăro ieăstop.ă
Display-ulăapoiăprezint ăselectareănum ruluiădeălucr ri. 

  
  

PF /           OK 

PF000006.PDF 

 

 

+++++Job number+++++ 

 

Erase ? 
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ATEN IE 

! 
Pentru aă evitaă erorileă poten ialeă înă ceeaă ceă înseamn ă managementulă memorieiă aparatuluiă sauă
pierderileă deă date,ă v ă rug mă s ă v ă asigura iă c ă aparatulă nuă r mâneă f r ă alimentareaă cuă energieă
electric ăpeăparcursulă tergeriiărapoartelor.ă tergereaăpoateăduraăcâtevaăminute. 

 

11.3.2 Imprimareaărapoartelorăcuăajutorulăuneiăimprimanteăconectat ăprinăportul 
USB 

ATEN IE 

Conexiuneaădintreăaparatulădeăsudur ă iăimprimant ătrebuieărealizat ăînainteădeăaăselectaăfunc iaă "USB" în 
meniu. 

Produc torulănuăgaranteaz ăc ăaparatulăcaălucraăcuăoriceătipădeăimprimant ăcareăseăpoateăconectaălaăunăprotă
USB.ă Înă func ieă deă produc torulă imprimanteiă iă deă tipulă ei,ă esteă posibilă s ă nuă seă poat ă realizaă vreoă
conexiune. 

 
 

Pasul Ac iunea 

1 Selectareaăfunc iei "USB" 

1.1 Seăconecteaz ăimprimantaălaăinterfa aăUSBăaăaparatuluiădeăsudur . 
1.2 Seăselecteaz ăfunc iaă"USB" din meniu, prinăutilizareaăutilizareaătasteloră▲- iă▼. 

  
 

 

Meniuăfunc ii 

  
1.3 Apoiăac iona iătastaăenterăpentruăaăselectaăfunc iaărespectiv . Seăafi eaz ămesajul "Check USB" 

(se verific ăUSB)ăpentruăoăperioad ăscurt ădeătimp.ăDispozitivulăconectatălaăportulăUSBăesteăacumă
verificat.ăDup ăaceast ăverificare,ădisplay-ulăvaăafi aăecranulăcuăop iunileădeăimprimare. 

  

2 Meniulăfunc iei "USB" 

  

 

 

Ecranăafi atăpeădisplayăatunciăcândăseăintr ăînămeniulă
"USB". 

 ▲ă▼ Seătreceăprinăfunc iileălistateăînămeniu. 
 Tasta enter Selecteaz ăfunc iaămarcat . 
 Tasta verde de start F r ăfunc ie 
 Tastaăro ieădeăstop Seăabandoneaz ă iăseărevineălaăecranulăprincipal 
   

  

 Job no. 

>USB 

 Erase reports 

 Fittingcode 

 

>All (short) 

 All (long) 

 Job no. (short) 
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Pasul Ac iunea 

2.1  Face iăaiciăselec iaă func iei.ăAve i posibilitatea de a alege imprimarea tuturor rapoartelor sau 
numaiă rapoarteleă înregistrateă sună ună anumeă num ră deă lucrare.ă Seă navigheaz ă spreă dateleă
doriteăprinăac ionareaătastelorăcursoră▲- iă▼ iăse confirm ăalegereaăf cut ăprinăac ionareaă
tasteiăenterăcareădetermin ăîncepereaătransferuluiădeădate.ă 

 Dac ăalege iăs ătransfera iărapoarteleăînăfunc ieădeănr.ădeălucrare,ăalege iănum rulărespectivădeă
lucrare cu ajutorul tastelor cursor ▲- iă▼ iăconfirma iăalegereaăf cut ăcuăajutorul tastei verzi 
de start.  

  

3 Începerea transmisiei de date 

3.1 Începeătransferulădeădateă iăimprimare.ăPeăparcursulătransferuluiădeădate,ăseăvaăafi aăurm torulă
mesaj pe display. 

  

 

 

Ecranăafi atăpeădisplayăpeăparcursulătransferuluiădeădateă 

  

4 Finalizare transmitere date 

4.1 Dup ătransferulădatelorăseăafi eaz ăecranulădeămaiăjos 
  

 

 

Solicitare imprimare configurare sistem  

  

 
Aparatulăsolicit ăutilizatoruluiădac ăs ăseăimprimeă iăconfigurareaăactual ăaăsistemului.ăÎnăaceast ă
situa ieăciti iăPasul 6 OPT. 

 
Dac ăac iona iătastaăverdeădeăstar,ăseăvaăimprimaăsiăconfigurareaăsistemului.ăÎnăaceast ăsitua ieă
citi iăPasul 5 OPT. 

 Dac ăac iona iăbutonulăro uădeăstop,ăconfigurareaăsistemuluiănuăvaăfiăimprimat . 
  

5 OPT OP IONAL: F r ăimprimareaăconfigur riiăsistemuluiă 

5.1 
Dac ănuădori iăs ăimprima iăactualaăconfigurareăaăsistemului,ăac iona iătastaăro ieăstop.ăUrm torulă
displayăesteăafi at: 

  

 

 

Transmitereaădatelorăaăfostăefectuat ăcuăsucces. 

  
  

Data trasmission 

 

 
 

 System 
configuration 

..... 

 

 

Data transfer OK 
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Pasul Ac iunea 

5.2 
OPT 

OP IONAL: Pentru a reveni la ecranul principal,ăac iona iătastaăro ieăstopăatunciăcândăesteăafi ată
acest ecran pe display. 

5.3 
OPT 

OP IONAL: Pentruăaăputeaă tergeărapoarteleărecentăimprimate,ăac iona iăbutonulăverdeădeăstar.ă
Urm torulădisplayăesteăafi at: 

  

6 
OPT 

OP IONAL: tergerea rapoartelor tranferate 

6.1 
OPT 

OP IONAL: Dac ădori iăs ă terge iărapoartele,ăac iona iătastaăenter.ăSeăvaăafi aămesajulă“Areăyouă
sure?”ă(sunte iăsigur( )?). OP IONAL: Confirma iăprinăac ionareaătasteiăverziădeăstart.ăRapoarteleă
vorăfiă terseă iăaparatulăvaăafi aădinănouăecranulăprincipal. 

  

 

 

Solicitareă tergereădup ărealizareaătransferuluiădeădate 

  
 Dac ăseăalegeăimprimareaăperănum rădeălucrare,ăviăseăofer ăop iuneaă tergeriiărapoarteloră

înregistrateăsunăunăsingurănum rădeălucrare. 
6.2 

OPT 
OP IONAL: Ac iona iătastaăro ieădeăstopăpentruăaăp straărapoarteleăînămemoriaăaparatului.ă
Aparatul va prezenta ulterior ecranul principal. 

  
 

ATEN IE 

Mesajulă „ tergereaă rapoarteloră transferate”ă apareă numaiă dacaă dină configurareaă sistemuluiă s-a dezactivat 
func iaă„Secureădata”. 
 

 

Pasul Ac iunea 

7 OPT OP IONAL: Cuăimprimareaăconfigura ieiăsistemului 

7.1 
Dac ădori iăs ăimprima iăconfigurareaăactual ădeăsistem,ăac iona iădinănouătastaăverde.ăUrm torulă
displayăesteăafi at: 

  

 

 

Transferul de date s-a efectuat cu succes. 

  
7.2 

OPT 
OP IONAL: Dup ătransmitereaădatelorăseăvaăafi aăurm torulădisplay: 

  
  

Erase ? 

 

 
 

Data transfer OK 
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Pasul Ac iunea 

8 OP IONAL: tergerea rapoartelor tranferate 

8.1 
OPT 

OP IONAL: Dac ădori iăs ă terge iărapoartele,ăac iona iătastaăenter.ăSeăvaăafi aămesajulă“Areăyouă
sure?”ă(sunte iăsigur( )?). OP IONAL: Confirma iăprinăac ionareaătasteiăverziădeăstart.ăRapoarteleă
vorăfiă terseă iăaparatulăvaăafi aădinănouăecranulăprincipal. 

  

 

 

Solicitareă tergereădup ărealizareaătransferuluiădeădate 

  
 Dac ăseăalegeăimprimareaăperănum rădeălucrare,ăviăseăofer ăop iuneaă tergeriiărapoarteloră

înregistrateăsunăunăsingurănum rădeălucrare. 
8.2 

OPT 
OP IONAL: Ac iona iătastaăro ieădeăstopăpentruăaăp straărapoarteleăînămemoriaăaparatului.ă
Aparatul va prezenta ulterior ecranul principal. 

  
 

ATEN IE 

Mesajulă „ tergereaă rapoarteloră transferate”ă apareă numaiă dacaă dină configurareaă sistemuluiă s-a dezactivat 
func iaă„Secureădata”. 
 

 

ATEN IE 

! 
Pentruă aă evitaă apari iaă unoră posibileă eroriă înă administrareaă memorieiă aparatuluiă sauă pierderile de 
date, aparatul nu va fi deconectat de la alimentarea cu energie electrica pe parcursul procesului de 
stergere a rapoartelor. Acest proces poate dura cateva minute. 

 

11.4 tergere rapoarte 

Aceast ăfunc ieăpermiteă tergereaărapoartelorăstocateăînăaparatulădeăsudur .ăRapoarteleăseăpotă tergeă iăînă
func ieădeănum rulădeă lucrare.ăSeăpoateăac ionaă tastaă ro ieădeăstopă înăoriceămoment.ăDac ăseăac ioneaz ă
aceast ătast ,ăve iăreveniălaăecranulăprincipal.ă 
 

ATEN IE 

Aceast ăop iuneăseăpoateăbloca,ăastfelăîncâtăs ăfieăsolicitatăunăcodădeăaccesăpentruălansareaăînăexecu ieăaă
acesteiăop iuni.ăV ărug măs ăconsulta iăsubcapitolulă11.8.22 "Blocareaă tergeriiărapoartelorăcuăajutorulăunuiă
cod" Din configurarea sistemului. 

 
 

ATEN IE 

! 
Dac ă ve iă tergeă rapoarteleă aferenteă unuiă num ră deă lucrare,ă atunciă înă modă automată num rulă deă
lucrareădinămemoriaăaparatuluiăseăvaă tergeă iăel.ăDac ăave iănevoieăînăcontinuareădeăacelănum r,ăvaă
fiănecesarăs ăreintroduce iăacelănum rădup ă tergereaăsa. 

 
  

Erase ? 
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Pasul Ac iunea 

1 Accesarea meniului " tergere rapoarte" 

1.1 Seăconecteaz ăimprimantaălaăinterfa aăUSBăaăaparatuluiădeăsudur . 
1.2 Se selecteaz ăfunc iaă" tergere rapoarte" din meniu, prinăutilizareaăutilizareaătasteloră▲- iă▼. 

  
 

 

Meniuăfunc ii 

  
1.2 Apoiăac iona iătastaăenterăpentruăaăselectaăfunc iaărespectiv . 
1.3 

OPT 
OP IONAL: Dac ăa iăblocatăfunc iaădeă tergereăprinăactivareaăfunc iei "Code Del." din configurarea 
sistemului, atunci vi se va solicita introducerea codului respectiv de deblocare. La cerere, 
produc torulăv ăpoateăfurnizaăcodulăpentruădeblocare,ărespectivăcodulăsupervizorului. 
Se va citi codul de deblocare/al supervizorului cu ajutorul cititoruli optic/scannerului sau prin 
ac ionarea tastei enter pentru a introduceăcodulăcuăajutorulăcâmpurilorădeălitere.ăDac ăseăintroduceă
manualăcodul,ăseăac ioneaz ătastaăverdeădeăstartădup ăintroducereaăcoduluiăpentruăaăconfirmaă
corectitudinea acestui cod. 

1.3 
OPT 

OP IONAL: Dac ănuăa iăblocatăfunc iaădeă tergereădinăconfigurarea sistemului (func iaă"Code Del." 
esteăactiv ăimplicit),ăunăecranăcuănumereădeălucr riăvaăfiăafi atăpeădispalyădup ăac ionareaătasteiă
enter. 

  

2 Meniul " tergere rapoarte" 

2.1 Selecta iănum rulădeălucrareăpeăcareădori iăs -lă terge iă iăac iona iătasta verde de start. 
  
 

 

Ecranulăafi atăînămeniul " tergere rapoarte" 

 ▲ă▼ Trecereaăprinănum rulădeălucr riădejaăînregistrate. 
 Tasta verde start tergere rapoarte aferenteănum ruluiădeălucrareăafi at. 
 Tastaăro ieăstop Seăabandoneaz ă iăseărevineăla ecranul principal 
  

  

.USB 

>Erase reports 

 Fittingcode 

 Man. Input 

Job no. 

TEST 

 

                 2 
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Pasul Ac iunea 

3 tergerea rapoartelor stocate sub nr de lucrare selectat  

3.1 Dup ăac ionareaătasteiăverzi,ăseăvaăafi aăecranulădeămaiăjos: 
  

 

 

Ecranăafi atăpeădisplayăînainteădeă tergere 

 Tasta enter Confirm ăop iuneaădeă tergere. 
 Tasta verde start F r ăfunc ie 
 Tastaăro ieăstop Seăabandoneaz ă iăseărevineălaăecranulăprincipal 
  

3.2 Seăconfirm ăprinăac ionareaătasteiăenter.ăSeăconfirm ăurm torulămesajădeăconfirmareă"Are you sure 
?" (Sunte iăsigur?)ăprinăac ionareaătasteiăverziădeăstart.ăRapoarteleăsuntă terse,ăal turiădeănr.ălucr riiă
dinămemoriaăaparatuluiădeăsudur . 

3.3 Dup ăceăauăfostă terseărapoartele,ăseăvaăafi aăecranulăcuănumereleădeălucr ri.ăAve iăposibilitateaădeă
aă tergeăalteărapoarteăsauădeăaăreveniălaăecranulăprincipalăprinăac ionareaătasteiăro iiăstop. 

  
  

TEST 

 

Erase ? 
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11.5 Fittingcode (Cod de bare aferent fitingului) 

Aceast ăfunc ieăpermiteăintroducereaămanual ăaănum ruluiădinăcareăesteăformatăcodulădeterioratăalăunuiăfiting. 
 

Pasul Ac iunea 

1 Selectareaăfunc ieiă„Fittingcode”ă 

1.1 Seăselecteaz ăfunc iaă„Fittingcode”ădinămeniulăcuăfunc ii, prinăutilizareaăutilizareaătasteloră▲- iă▼. 
  
 

 

Meniuăfunc ii 

  
1.2 Apoiăac iona iătastaăenterăpentruăaăselectaăfunc iaărespectiv . 

  

2 Introducere cod de bare 

2.1 Introduce iănumerele codului cu ajutorul tastelor-cursor ◄▲▼► iăa tastei enter. the enter button. 
Opera iuneaăesteădescris ăînăcapitolulă11.1 

  

 

 

Câmp numere 

 Rândul  1 afi eaz ăfaptulăc ădispozitivulăesteăpreg tităs ăprimeasc ăcodulădeăbareădeăpeăfiting. 
 Rândul  2 r mâneăgol. 
 Rândul  3 afi eaz ătexulă„Fittingcode”ăă. 
 Rândul  4 afi eaz ănumereleăcareăsuntănecesareăintroduceriiăcoduluiădeăbareăaferentăfintingului. 
  

2.2 Dup ăintroducereaăcodului,ăseăac ioneaz ătastaăverdeăstart.ăDac ădori iăs ăabandona iă
introducereaădatelor,ăave iăposibilitateaădeăac ionaătastaăro ieăstopăînăoriceămoment.ăDup ă
ac ionareaătasteiăro iiăstop,ăseăvaăafi aădinănouăecranulăprincipal. 

2.3 Aparatulădeăsudur ăvaăfunc ionaăacumăcaă iăcumăarăfiăfostăintrodusăcodulăcuăajutorulăscannerului 
sauăalăcititoruluiăoptic.ăPentruămaiămulteăinforma iiăv ărug măs ăconsulta iăcapitolul 10.6 „Sudura cu 
ajutorul introducerii manuale a codului de pe fiting “. 

  
 

ATEN IE 

Dac ă s-aă introdusă ună codă deă bareă valid,ă parametriiă deă sudur ă seă afi eaz ă înă ecranulă urm tor.ă Dac ă
proceduraă deă sudur ă esteă complet ă iă seă vaă selectaă dină nouă func iaă “Fittingcode”,ă ultimulă codă deă bareă
introdusăvaăfiăafi atăpeădisplay.ăAve iăposibilitateaăs ăalege i: 
 Ac iona iă tastaă ro ieă deă stop:ă seă tergă astfelă cifreleă ultimuluiă codă deă bareă introdusă iă esteă necesar ă

reintroducerea unui nou cod de bare. 
 Ac iona iă tastaăverdeădeăstart:ăseăaccept ăastfelăcodulădeăbareăafi ată(careăesteădeăfaptăultimul cod de 

bareăutilizat)ă iăseăprezint ăparametriiădeăsudur ăînăecranulăurm torăafi at.ă 
 

  

 Erase reports 

>Fittingcode 

 Man. Input 

 Kontrast 

_ 

 

Fittingcode 

 0123456789 
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11.6 Introducereămanual  

Func ia "Introducereă manual " v ă permiteă s ă introduce iă manuală urm toriiă parametriă deă sudur :ă "welding 
voltage" iă "welding time" (tensiunea de sudur ă iă timpulădeăsudur ). Tensiuneaădeăsudur ă seăpoateăsetaă
întreăurm toareleăvaloriă8 V la 48 V,ăiarătimpulădeăsudur ăseăpoateăsetaăîntreă1 s i 9999 s. 
 

Pasul Ac iunea 

1 Selectareaăop iuniiă“Introducereămanual ” 

1.1 Selectareaăop iuniiă“Introducereămanual ”ădinămeniulădeăfunc ii, prinăutilizareaăutilizareaătasteloră▲- 
iă▼. 

  
 

 

Meniuăfunc ii 

  
1.2 Apoiăac iona iătastaăenterăpentruăaăselectaăfunc iaărespectiv . 

  

2 
OPT 

OP IONAL: Introducerea codului de deblocare sau al supervizorului pentru deblocarea 
func ieiă 

2.1 
OPT 

OP IONAL: Dac ăesteăafi at ăfunc iaă„CodeăMan.”,ăseăvaăafi aăurm torulăecranăatunciăcândăseă
dore teăaccesareaăop iuniiădeăintroducereămanual .ăSeăintroduceăaiciăcodulăpentruădebloacareaă
accesuluiălaăintroducereaămanual . 

  

 

 

Prompt for code 

  
2.2 

OPT 
OP IONAL: Codul pentru deblocare fie se poate citi prin utilizarea creionului optic/scannerului 
manualăsauăseăpoateăintroduceămanualăcuăajutorulătastelorăcursoră◄▲▼►ă iăaătasteiăenter. Dac ă
a iăintrodusămanualăcodulăpentruădeblocare,ăac iona iătastaăenterădup ăintroducereaăultimuluiă
caracter.ăPentruăoădescriereădetaliat ăaămoduluiădeăintroducereăaăcaracterelorăv ărug măs ă
consulta iăcapitolul 11.1. 

2.3 
OPT 

OP IONAL: Dup ăintroducereaăcoduluiăpentruădeblocare,ădac ăesteăactivată„CodeăMan.”,ăseăvaă
afi aăurm torulăecran: 

  
  

Fittingcode 

>Man. input 

 Contrast 

 System 
configuration 

_ 

Codenumber 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRST 
 

UVWXYZ0123456789$-/ 
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Pasul Ac iunea 

3 Introducereămanual ăaăparametrilorădeăsudur ă 

3.1 Ave iăposibilitateaăs ăintroduce iămanualăparametriiădeăsudur . 
  

 

 

Setareaămanual ăaăparametrilorădeăsudur  

  

3.2 
V ărug măs ăconsulta i subcapitolul 10.7 „Sudur ăcuăintroducereămanual ăaăparametrilorădeă
sudur ă“ăpentruăaăaflaămaiămulteăinforma iiăcuăprivireălaăintroducereaămanual ăaăparametrilorădeă
sudur . 

  

Welding voltage 

U(V)=   40 V 

T(s)= 0030 s 
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11.7 Contrast (Display) 

Aceast ăfunc ieăpermiteămodificareaăcontrastuluiădisplay-uluiăpentruăaăcorespundeăcondi iilorădeăiluminareădeă
laăloculădeămunc . 
 

Pasul Ac iunea 

1 Selectareaăfunc iei "Contrast" 

1.1 Seăselecteaz ăfunc ia "Contrast" din meniu prinăutilizareaăutilizareaătasteloră▲- iă▼. 
  
 

 

Meniuăfunc ii 

  
1.2 Apoiăac iona iătastaăenterăpentruăaăselectaăfunc iaărespectiv . 

  

2 Seăseteaz  contrastul 

  

 

 

Setare contrast 

 ▲ Creste nivelul contrastului 
 ▼ Scade nivelul contrastului 
 Tasta verde start Accept ăvaloareaăsetat ăpentruăconstrastă 

 
Tastaăro ieăstop Ac ionareaătasteiăro iiăstopăanuleaz ăsetareaă iădetermin ă

revenirea la ecranul principal. 
  

2.1 Dac ăa iămodificatăcontrastulă iăl-a iăconfirmatăprinăac ionareaătasteiăverziăstart,ăseăvaăafi aăunăecrană
prinăcareăviăseăcereăreconfirmareaădeăsiguran ăaăset rii.ăSeăpoateăconfirmaăprinăac ionareaătasteiă
verziăstartăsauăseăpoateăreveniălaăecranulăprincipalăprinăac ionareaătasteiăro iiăstop. 

  

 Contrast 

>System config. 

 

 

Contrast 

 240 
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11.8 Configurare sistem 

Înă cadrulă meniuluiă „Systemă config.” (Configurare sistem)ă seă potă modificaă set riă iă func iiă aleă aparatuluiă deă
sudur .ă Înă func ieădeăconfigurareaădeăbaz ăaă aparatului,ă esteăposibilă s ă fieă necesarăunăcodădeădeblocare,ă
respectiv cod al supervizorului pentru a putea accesa acest meniu.  Aceast ărestric ieăseăpoateădezactivaădină
acest meniu.  
 

Pasul Ac iunea 

1 Accesareaăconfigur riiăsistemuluiă 

1.1 Seăselecteaz  „Systemăconfig.” (Configurare sistem)ădinămeniulăcuăfunc ii prin utilizarea utilizarea 
tasteloră▲- iă▼. 

  
 

 

Meniu func ii 

  
1.2 Ac iona iătastaăenter pentru a accesa configurarea sistemului. 

  

2 Configurarea sistemului 

  

 

 

Configurare sistem 

 
< Acestăsimbolăesteăindicatorulăselec ieiăf cuteăcareămarcheaz ă

func iaăselectat ădinămeniu. 

 
▲▼ Cu ajutorul acestor taste seădeplaseaz ăînăsusă iăînăjosăindicatorulă

prinăcareăseăfaceăselec iaăînămeniuă. 

 
Tasta enter TastaăENTERăselecteaz ăfunc iaămarcat ădeăindicatorulăprinăcareă

seăfaceăselec iaăînămeniu <. 

 

* Steauaăprezint ăstatusulăop iunii.ăDac ăsteauaăesteăpeărândulăcu 
+, atunciăacestălucruăsemnific ăfaptulăc ărespectivaăop iuneăesteă
activ . Dac ăsteauaăesteăpeărândulăcuă-, atunci acest lucru 
semnific ăfaptulăc ărespectivaăop iuneăesteădezactivat . 

 
◄ ► Ac ionareaăacestorătasteămodific ăstatusulăop iuniiă(ON/OFF-

Activ /Inactiv ). 

 
Tasta verde start Ac ionareaătasteiăverziăstartăpermiteăacceptareaăsauăsalvareaă

valorilorăselectateă iărevenireaălaăecranulăprincipal. 

 
Tastaăro ieăstop Ac ionareaătasteiăro iiăstopăanuleaz ăsetareaă iădetermin ă

revenirea la ecranul principal. 
  

  

 Contrast 

>System config. 

 

 

                + -  

Language        DE < 

Inv. number 

SmartFuse         * 
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Tabelulădeămaiăjosăprezint ăfunc iileădisponibile. 
 

Func ia Descriere Valoare Pagina 

Language 
Limb  

Setareălimb ămeniu Cod scurt 
limb  

73 

Inv. number 
Nr. inventar 

Emitereaăunuiănum rădeăinventarăpentruăaparatulădeă
sudur ă Num r 74 

Set clock 
Setare ceas 

Setareădat ă iăor  
Timp 75 

Memory control 
Control memorie 

Control memorie date ON/OFF  
Activ/Inactiv 

76 

Daylight time 
Oraădeăvar  

Modificareăautomat ăor ădeăvar /or ădeăiarn  ON/OFF  
Activ/Inactiv 

77 

Workercode 
Cod sudor 

Introducere obligatorieăcodăsudorădup ăpornireaă
aparatuluiădeăsudur ă 

ON/OFF  
Activ/Inactiv 

78 

Weldername 
Nume sudor 

Solicitareăintroducereănumeăsudorădup ăpornireaă
aparatuluiădeăsudur ă 

ON/OFF  
Activ/Inactiv 

79 

Job number 
Nr. lucrare 

Introducereaăobligatorieăaănum ruluiădeălucrare ON/OFF  
Activ/Inactiv 

80 

Weather condition 
Condi iiămeteo 

Introducereădateăsuplimentareăpentruănum rulăracorduluiă  ON/OFF  
Activ/Inactiv 

82 

Joint number 
Num răracord 

Introducereăobligatorieăaănum ruluiăracordului ON/OFF  
Activ/Inactiv 

82 

Traceab. code 
Cod trasabilitate 

Introducere obligatorie a codului de trasabilitate pentru 
fitinguri  

ON/OFF  
Activ/Inactiv 

83 

Pipe code 
Codă eav  

Introducereăobligatorieăaăcoduriloră eviiă1ă iă2,ăprecumă iă
aăcoduluiă eviiă3ăcareăesteăop ionalăsauăaăinforma iilor 
legate de localizare  

ON/OFF  
Activ/Inactiv 

84 

Pipe length 
Lungimeă eav  

Introducereăobligatorieăaălungimiiă evii ON/OFF  
Activ/Inactiv 

85 

Trench depth 
Adâncimeă an  

Introducereăobligatorieăaălungimiiădeă eav  ON/OFF  
Activ/Inactiv 

86 

South 
Sud 

Ora de var /iarn ăpentruăemisferaădeăsudă ON/OFF  
Activ/Inactiv 

87 

Cont. numbers 
Numere 
consecutive 

Numerotareăconsecutiv ăaărapoartelor 
ON/OFF  

Activ/Inactiv 
87 

SmartFuse Activarea/inactivarea sistemului SmartFuse ON/OFF  
Activ/Inactiv 

88 

Clamping 
Fixare cu ajutorul 
clemelor 

Solicitareăsuplimentar ădeăfixareăaăreperelorăcuăajutorulă
clemelorăînainteădeăexecutareaăprocesuluiădeăsudur ă ON/OFF  

Activ/Inactiv 
88 

Code Lock 
Cod blocare 

Activareaăbloc riiăfunc iilor ON/OFF  
Activ/Inactiv 

89 

Code Sys. 
Cod sistem 

Blocare configurare sistem ON/OFF  
Activ/Inactiv 

90 

Code Man. 
Cod introd. 
Manual  

Introducere obligatorie a unui cod de deblocare sau a 
unuiăcodădeăsupervizorăatunciăcândăseăîncearc ă
accesareaăfunc ieiă„Introducereămanual ăaăparametriloră
deăsudur ” 

ON/OFF  
Activ/Inactiv 

91 

Code Del. 
Codă tergere 

Blocareăop iuneădeă tergereăaărapoarteloră ON/OFF  
Activ/Inactiv 

92 

Secure Data 
Securizare date 

Introducere obligatorie a codului atunci când se 
încearc ăaccesareaăfunc ieiădeă tergereăaărapoarteloră 

ON/OFF  
Activ/Inactiv 

94 
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11.8.1 Limb  

Pasul Ac iunea 

1 Accesareaăset riiăfunc ieiă„limb ” 

1.1 Se alegeăfunc iaă"Language" (limb )ădinăconfigurareaăsistemului, prin utilizarea utilizarea tastelor 
▲- iă▼. 

  
 

 

Configurare sistem 

  
1.2 Ac iona iătastaăenter pentru a accesa setareaăfunc ieiă„limb ”. 

  

2 Setareaăfunc ieiă„limb ” 

2.1 Atunciă cândă seă selecteaz ă func iaă "Language" (limb ),ă seă vaă afi aă oă list ă deă coduriă deă ar .ă
(DE = German , GB = Englez , SE = Suedez , ES = Spaniol , IT = Italian , DK = Danez , 
PF = Portughez , FR = Francez , PL = Polonez , TR = Turc , RO = Român , etc.) 
V ărug măs ăobserva iăc ăaparatulăprezint ă apteălimbiăcareăseăpotăalege. 

  

 

 

Setareălimb  

 
▲▼ Cuăajutorulăacestorătasteăseădeplaseaz ăînăsusă iăînăjosă

indicatorulăprinăcareăseăfaceăselec ia în meniu . 
 Tasta enter Tastaăenterăalegeălimbaăindicat ădeăindicatorulădeăselec ieă>. 

 
Tasta verde start Ac ionareaătasteiăverziăstartăpermiteăacceptareaăsauăsalvareaă

valorilorăselectateă iărevenireaălaăecranulăprincipal. 

 
Tastaăro ieăstop Ac ionareaătasteiăro iiăstopăanuleaz ăsetareaă iădetermin ă

revenirea la ecranul principal. 
  

2.2 Dup ăalegereaălimbii,ăseăac ioneaz ătastaăenter.ăSeăconfirm ăînăecranulăurm torăalegereaăf cut ă
cuăprivireălaănouaădat ă iănouaăor ăajutorulătasteiăverziăstartăsauăse anuleaz ăproceduraăprină
ac ionareaătasteiăro iiăstop. 

  

                 + - 

Language        DE < 

Inv. number 

Set clock 

 

>DE 

 GB 

 FR 
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11.8.2 Num rădeăinventar 
Num rulădeăinventarăseăpoateădefiniăastfelăîncâtăs ăseăpoat ăidentificaăaparatulădeăsudur ăînăstoculădvs.ăAve iă
posibilitatea de utiliza câmpurile de litere pentru introducerea sau utilizarea codului de bare cu ajutorul 
scannerului/cititoruluiăoptic.ăNum rulădeăinventarăintrodusăvaăfiăprezentată iăpeărapoarte. 
 

Pasul Ac iunea 

1 Accesareaăset riiănum ruluiădeăinventară 

1.1 Selectareaăfunc iei "Inv. number." (nr. de inventar) din configurarea sistemului prin utilizarea 
utilizareaătasteloră▲- iă▼. 

  
 

 

Configurare sistem 

  
1.2 Ac iona iătastaăenter pentruăaăaccesaăsetareaănum ruluiădeăinventar. 

  

2 Setareaănum ruluiădeăinventară 

2.1 Utilizarea câmpului de litere pentru a introduce nr de inventar dorit. 
  

 

 

Setarea nr de inventar cu ajutorul câmpului de litere. 

  
 Pentruămaiămulteăinforma ii,ăv ărug măs ăconsulta iăsubcapitolulă11.1. Dup ăintroducereaă

num ruluiădeăinventarăac iona iătastaăverdeăstartăpentruăaăacceptaădatele introduseă i,ăulterior,ă
mesajul de confirmare: "Are you sure ?" (sunte iăsigur?)ăcareăseăafi eaz ă iătrebuieăs ăfieă iăelă
conformat.ăSeăpoateăabandonaăproceduraăînăoriceămomentăprinăac ionareaătasteiăro iiăstop. 

 Implicit,ăseriaăaparatuluiăesteăsetat ădreptănum rădeăinventar.ă 
  

  

                + - 

Inv. number        < 

Set clock 

Memory Control    * 

00015 

Inv. number 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRST 
 

UVWXYZ0123456789 $-/ 
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11.8.3 Setare ceas 

Dup ă selectareaă func ieiă ceasă dină configurareaă sistemului,ă meniulă afi ată peă displayă prezint ă dataă iă oraă
actuale.  
 

Pasul Ac iunea 

1 Accesareaăset riiădeădat ă iăor ă 

1.1 Selectareaăfunc iei "Set clock" din configurarea sistemului, prin utilizarea utilizarea tastelor ▲- iă
▼. 

  
 

 

Configurare sistem 

  
1.2 Ac iona iătastaăenter pentruăaăaccesaăfunc iaădeăsetareăaădateiă iăorei. 

  

2 Setare ceas 

  

 

 

Setare ceas 

 ▲▼ Acesteătasteămodific ăvaloareaămarcat ăpeădisplay. 

 ◄ ► 
Acesteătasteăpermitădeplasareaăindicatoruluiăînăpozi iaă
urm toare. 

 Enter button Ap sareaătasteiăenterăconfirm ănouaăsetare. 
 Tastaăro ieăstop Seăabandoneaz ă iăseărevineălaăecranulăprincipal 
  

2.1 Seta iădataă iăora.ăValoarea care este selectate clipeste intermitent. 

 
Confirma iăselec iaăprinăacceptareaăurm toruluiămesajădeăsiguran : "Are you sure ?" (Sunte iă
sigur?)ăprinăac ionareaătasteiăverziăstart.ăSeăpoateăabandonaăintroducereaădatelorăprinăac ionareaă
tasteiăro iiăstop. 

  
  

                + - 

Uhr stellen        < 

Memory Control    * 

Daylight time     * 

02.06.2014  13:23 
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11.8.4 Controlul memoriei 

Atunciăcândăop iuneaădeăcontrolăaămemorieiăesteăactiv ,ăaparatulănuăvaă ini iaăalt ăsudur ădac ămemoriaăsaă
esteă plin .ă Op iuneaă aceastaă permiteă prevenireaă pierderiloră accidentaleă deă date.ă Oricum,ă sunte iă avertiza iă
printr-un mesaj la pornirea aparatuluiăatunciăcândămaiăsuntădisponibileănumaiă50ădeăsalv riădeărapoarte.ă 
 

Pasul Ac iunea 

1 Accesareaăop iuniiă„Controlulămemoriei” 

1.1 Seăselecteaz ăfunc iaă"Memory control" din configurarea sistemului prin utilizarea utilizarea 
tasteloră▲- iă▼. 

  
 

 

Configurare sistem 

  

2 Activarea,ărespectivădezactivareaăfunc iei "Memory control" 

2.1 Tastele ◄ă►ăsunt utilizate pentru a muta cursorul (*) de pe coloana "activ" (+) în coloana „inactiv“ă
(-) i vice versa. 

2.2 Dup ăamăactivatăaceast ăop iuneădin configurareaăsistemului,ăseăac ioneaz ătastaăverdeăstartă
pentruăaăacceptaămodificareaă iăseăconfirm ăaceast ămodificareălaăurm torulăecranăcândăseă
afi eaz ăîntrebareaă“Areăyouăsure?”ă(Sunte iăsigur?)ătotăprinăac ionareaătasteiăverziăstart.ă tastei 
verz ăstart.  
Seăabandoneaz ăintroducereaădatelorăprinăac ionareaătasteiăro iiăstop. 

  

  

                + - 

Memory Control  *  < 

Daylight time     * 

Workercode         * 
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11.8.5 Oraădeăvar  

Cuăajutorulăacesteiă func ii,ă seăpoateăactivaăsauădezactivaămodificareaăautomat ăaăoreiădeăvar /iarn .ăDac ă
func iaăesteăactiv ,ăîmă21ăMartie,ărespectivăînă21ăOctombrieăseăafi eaz ămesajulă"Change time" (Modificare 
or )ădeăfiecareădat ăcândăseăporne teăaparatul.ăDac ăacestămesajăesteăconfirmatăprinăac ionareaătasteiăverziă
start,ămodificareaăvaăfiăefectuat .ăDac ăseăac ioneaz ătasteăro ieăstop,ămodificareănuăseăvaă face, iar mesajul 
seăvaăafi aălaăurm toareăpornireăaăaparatului.ă 
 

Pasul Ac iunea 

1 Accesareaăfunc iei "Daylight time” 

1.1 Seăselecteaz ăfunc ia "Daylight time" din configurarea sistemului, prin utilizarea utilizarea tastelor 
▲- iă▼. 

  
 

 

Configurare sistem 

  

2 Activarea,ărespectivădezactivareaăfunc iei "Daylight time" 

2.1 Tasteleă◄ă►ăsuntăutilizateăpentruăaămutaăcursorulă(*)ădeăpeăcoloanaă“activ”ă(+)ăînăcoloanaă„inactiv“ă
(-)ă iăviceăversa. 

2.2 Dup ăamăactivatăaceast ăop iuneădinăconfigurareaăsistemului,ăseăac ioneaz ătastaăverdeăstartă
pentruăaăacceptaămodificareaă iăseăconfirm ăaceast ămodificareălaăurm torulăecranăcândăseă
afi eaz ăîntrebareaă“Areăyouăsure?”ă(Sunte iăsigur?)ătotăprinăac ionareaătasteiăverzi start. 
Seăabandoneaz ăintroducereaădatelorăprinăac ionareaătasteiăro iiăstop. 

  

  

                + - 

Daylight time   *  < 

Workercode         * 
Weldername        * 
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11.8.6 Cod sudor 

Codulă operatoruluiă „workercode” esteă utilizată pentruă aă identificaă utilizatorulă aparatuluiă deă sudur .ă Dac ă
aceast ă func ieă esteă activ ,ă numaiă utilizatoriiă careă dispună deă ună codă operatoră auă posibilitateaă de a folosi 
aparatul.ăCodulăseăpoateăsolicitaădeălaăproduc torăpentruătreiăniveleădiferiteădeăsecuritate: 
 

Nivel Permisiuni 

Sudor Poateăsudaăcuăajutorulăcodurilorădeăbareă iăprinăintermediulăsistemuluiăSmartFuse 

Maistru Poate suda cu ajutorul codurilor de bare, prin intermediul sistemului SmartFuse i 
prin introducerea manual ăaăparametrilorădeăsudur . 

Supervizor Poate suda cu ajutorul codurilor de bare, prin intermediul sistemului SmartFuse iă
prin introducerea manual ăaăparametrilorădeăsudur ,ăavândă i dreptul de a 
modifica configurarea sistemului. 

 

La cerere, codurile se pot emite conform standardului ISO 12176-3. Dac ă func iaă deă solicitareă aă coduluiă
operatoruluiăesteăactiv ,ăaparatulăsolicit ăintroducereaăcoduluiăvalidăînainteădeăini iereaăproceduriiădeăsudur . 
 

ATEN IE 

! Aceast ă func ieă aă aparatuluiă impic ă existen aă unuiă codă validă ală operatoruluiă careă s ă fieă conformă
specifica iilorăimpuseădeăproduc torăsauădeăstandardulăISO 12176-3. 

 
 

Pasul Ac iunea 

1 Accesareaăfunc iei "Workercode” 

1.1 Se selecteaz ăfunc ia "Workercode" din configurarea sistemului, prin utilizarea utilizarea tastelor 
▲- iă▼. 

  
 

 

Configurare sistem 

  

2 Activarea,ărespectivădezactivareaăfunc iei "Workercode" 

2.1 Tasteleă◄ă►ăsuntăutilizateăpentruăaămutaăcursorulă(*)ădeăpeăcoloanaă“activ”ă(+)ăînăcoloanaă„inactiv“ă
(-)ă iăviceăversa. 

2.2 Dup ăamăactivatăaceast ăop iuneădinăconfigurareaăsistemului,ăseăac ioneaz ătastaăverdeăstartă
pentruăaăacceptaămodificareaă iăseăconfirm ăaceast ămodificareălaăurm torulăecranăcândăseă
afi eaz ăîntrebareaă“Areăyouăsure?”ă(Sunte iăsigur?)ătotăprinăac ionareaătasteiăverzi start. 
Seăabandoneaz ăintroducereaădatelorăprinăac ionareaătasteiăro iiăstop. 

  

3 Solicitare introducere cod operator (workercode) 

3.1 Dac ăaceast ăfunc ieăcodăoperator "Workercode" esteăactivat ,ăseăvaăafi aăsolicitareaăpeădisplayă
de introducere a respectivului cod în momentul pornirii aparatului (înainteădeăaăafi aăecranul 
principal). 

  
 

 

Solicitareăcodăoperatorădup ăpornireaăaparatului. 

  
  

                + - 

Workercode      *  < 

Weldername        * 

Job no.           * 

* 

Workercode 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRST 
 

UVWXYZ0123456789 $-/ 
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11.8.7 Numele sudorului 

Dac ă aceast ă func ieă esteă activat ,ă seă solicit ă introducereaă numeluiă sudoruluiă laă pornireaă aparatuluiă deă
sudur .ăNumeleăseăintroduceăcuăajutorulăcâmpurilorădeălitere.ă 

 Dup ăfinalizareaăintroduceriiădatelor,ăseăvaăconfirmaăintroducereaăcuăajutorulătasteiăverziăstart. 

 Se poateăs riăpesteăaceast ăintroducere,ărespectivăseăabandoneaz ăintroducereaădatelorăsudoruluiă
prinăac ionareaătasteiăro iiăstop. 

 

Pasul Ac iunea 

1 Accesareaăfunc iei "Weldername” 

1.1 Seăselecteaz ăfunc ia "Weldername" din configurarea sistemului, prin utilizarea utilizarea tastelor 
▲- iă▼. 

  
 

 

Configurare sistem 

  

2 Modificareaăfunc ieiă„Weldername” 

2.1 Tasteleă◄ă►ăsuntăutilizateăpentruăaămutaăcursorulă(*)ădeăpeăcoloanaă“activ”ă(+)ăînăcoloanaă„inactiv“ă
(-)ă iăviceăversa. 

2.2 Dup ăamăactivatăaceast  op iuneădinăconfigurareaăsistemului,ăseăac ioneaz ătastaăverdeăstartă
pentruăaăacceptaămodificareaă iăseăconfirm ăaceast ămodificareălaăurm torulăecranăcândăseă
afi eaz ăîntrebareaă“Areăyouăsure?”ă(Sunte iăsigur?)ătotăprinăac ionareaătasteiăverzi start. 
Se abandoneaz ăintroducereaădatelorăprinăac ionareaătasteiăro iiăstop. 

  

  

                + - 

Weldername      *  < 

Job no.           * 

Weather           * 
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11.8.8 Nr. lucrare 

Dac ăaceast ăfunc ieăesteăactiv ,ăseăsolicit ăinroducereaăsauăselectareaăunuiănrădeălucrare,ănum răsubăcareă
vaă fiă stocată raportulă suduriiă careă urmeaz ă aă fiă executate,ă imediată dup ă conectareaă fitingului.ă Num rulă deă
lucrareăesteăformatădinăcifreă iălitere. 
 

Pasul Ac iunea 

1 Accesareaăfunc iei “Jobăno.” 

1.1 Seăselecteaz ăfunc ia “Jobăno.” din configurarea sistemului, prin utilizarea utilizarea tastelor ▲- iă
▼. 

  
 

 

Configurare sistem 

  

2 Modificarea nr. de lucrare (Job no.) 

2.1 Tasteleă◄ă►ăsuntăutilizateăpentruăaămutaăcursorulă(*)ădeăpeăcoloanaă“activ”ă(+)ăînăcoloanaă„inactiv“ă
(-)ă iăviceăversa. 
Pentruămaiămulteăinforma ii,ăv ărug măs ăconsulta iăsubcapitolul 11.2ă„Nr. lucrare”. 

2.2 Dup ăamăactivatăaceast ăop iuneădinăconfigurareaăsistemului,ăseăac ioneaz ătastaăverdeăstartă
pentruăaăacceptaămodificareaă iăseăconfirm ăaceast ămodificareălaăurm torulăecranăcândăseă
afi eaz ăîntrebareaă“Areăyouăsure?”ă(Sunte iăsigur?)ătotăprinăac ionareaătasteiăverzi start. 
Seăabandoneaz ăintroducereaădatelorăprinăac ionareaătasteiăro iiăstop. 

11.8.9 Condi iiămeteo 

Dac ăaceast ăfunc ieăesteăactiv ,ăseăpotăintroduceăcondi iileămeteoăexistente,ăprecumă iăm surileădeăprotec ieă
conf. standardului DVS 2208. Introducereaădatelorăpeădou ăniveleăseăvaăfaceădeăfiecareădat ăcândăaparatulă
este pornit: 
 

Pasul Ac iunea 

1 Accesareaăfunc iei "Weather” 

1.1 Seăselecteaz ăfunc ia "Weather" din configurarea sistemului, prin utilizarea utilizarea tastelor ▲- iă
▼. 

  
 

 

Configurare sistem 

  

2 Modificareaăfunc ieiăcondi iiămeteo (Weather) 

2.1 Tasteleă◄ă►ăsuntăutilizateăpentruăaămutaăcursorulă(*)ădeăpeăcoloanaă“activ”ă(+)ăînăcoloanaă„inactiv“ă
(-)ă iăviceăversa. 

2.2 Dup ăamăactivatăaceast ăop iuneădinăconfigurarea sistemului,ăseăac ioneaz ătastaăverdeăstartă
pentruăaăacceptaămodificareaă iăseăconfirm ăaceast ămodificareălaăurm torulăecranăcândăseă
afi eaz ăîntrebareaă“Areăyouăsure?”ă(Sunte iăsigur?)ătotăprin ac ionareaătasteiăverziăstart. 
Seăabandoneaz ăintroducereaădatelorăprinăac ionareaătasteiăro iiăstop. 

  

                + - 

Job no.         *  < 

Weather           * 

Joint number      * 

 

                + - 

Weather         *  < 

Joint number      * 

Traceability Code * 
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Pasul Ac iunea 

3 Setareaăfunc ieiăcondi iiămeteoă 

3.1 Primulămesajăafi atăesteăutilizatăpentruăintroducereaăcondi iilorămeteoăactuale. 
  
 

 

Ecranulăcuăprivireălaăselectareaăcondi iilorămeteoăcurenteă
este afi atădup ăpornireaăaparatului 

 
▲▼ Cuăajutorulăacestorătasteăseădeplaseaz ăînăsusă iăînăjosă

indicatorulăprinăcareăseăfaceăselec iaăînămeniuă. 
 Tasta enter Tastaăenterăselecteaz ăalegereaăfacut . 
 * Steauaăindic ăceăfelădeăselec ieăs-a realizat. 
  

3.2 Seăselecteaz ăfunc ia careădescrieăcelămaiăbineăcondi iileămeteoăcurente. 
3.3 Seăac ioneaz ăulteriorătastaăverdeăstartăpentruăaăconfirmaăselec iaăf cut . 

  

4 Introducereăm suriădeăprotec ie 

4.1 Alădoileaămesajătrebuieăutilizatăpentruăaăselectaăm surileădeăprotec ieăimplementate. 
  
 

 

Ecranulăcuăprivireălaăm surileădeăprotec ieăluateăpentruă
realizareaăsuduriiăesteăafi atădup ăpornireaăaparatuluiădeă
sudur ă 

 ▲▼ Cuăajutorulăacestorătasteăseădeplaseaz ăînăsusă iăînăjosă
indicatorulăprinăcareăseăfaceăselec ia în meniu . 

 Enter button Tastaăenterăselecteaz ăalegereaăfacut . 
 * Steauaăindic ăceăfelădeăselec ieăs-a realizat. 
  

4.2 
Seămarcheaz ăop iuneaăcareădescrieăcelămaiăbineăm suraădeăprotec ieăluat .ăSeăpotăfaceăselec iiă
multiple. 

4.3 Seăac ioneaz ăulteriorătastaăverdeăstartăpentruăaăconfirmaăselec iaăf cut . 
  

  

>Sunny 

 Dry 

 Rain/Snow 

 Windy 

>No 

 Shield 

 Tent 

 Heating 
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11.8.10 Num rămufare 

Dac ăaceast ăfunc ieăesteăactiv ,ăave iăposibilitateaădeăaăad ugaăunănum răalămufeiăformatădină6ăcaractereă
suduriiăf cute. 
 

Pasul Ac iunea 

1 Accesareaăfunc iei num rămufare (Joint number). 

1.1 Seăselecteaz ăfunc ia num rămufare (Joint number) din configurarea sistemului, prin utilizarea 
utilizarea tastelor ▲- iă▼. 

  
 

 

Configurare sistem 

  

2 Modificareaăfunc ieiănum rămufare (Joint number). 

2.1 Tasteleă◄ă►ăsuntăutilizateăpentruăaămutaăcursorulă(*)ădeăpeăcoloanaă“activ”ă(+)ăînăcoloanaă„inactiv“ă
(-)ă iăviceăversa. 

2.2 Dup ăamăactivatăaceast ăop iuneădinăconfigurareaăsistemului,ăseăac ioneaz ătastaăverdeăstartă
pentruăaăacceptaămodificareaă iăseăconfirm ăaceast ămodificareălaăurm torulăecranăcândăseă
afi eaz ăîntrebareaă“Areăyouăsure?”ă(Sunte iăsigur?)ătotăprinăac ionareaătasteiăverzi start. 
Seăabandoneaz ăintroducereaădatelorăprinăac ionareaătasteiăro iiăstop. 

  

3 Solicitareaăintroduceriiănum ruluiămuf rii. 

3.1 Dac ăaceast ăfunc ieăesteăactiv ,ăseăsolicit ăintroducereaănum ruluiămuf riiădup ăintroducereaă
codului de bare aferent fitingului: 

  
 

 

Solicitareăintroducereănum rulămuf rii. 

  
3.2 Seăintroduceănumprulămuf riiăcuăajutorulăcâmpuluiădeălitere. 

  
 

ATEN IE 

Dac ăaceast ăfunc ieăesteăactiv ,ănum rulămuf riiăintrodusăvaăfiăm rităcuăoăunitateăatunciăcândăseăefectueaz ă
oănou ăsudur .ăSeăpoateăintroduceăînăoriceămomentăunănum rădiferitădeămufare.ă 
 
  

                + - 

Joint number    *  < 

Traceability Code * 

Pipe code         * 

 

*00001 

Joint number 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRST 
 

UVWXYZ0123456789 $-/ 
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11.8.11 Cod trasabilitate  

Dac ăaceast ăfunc ieăesteăactiv ,ăseăafi eaz ăsolicitarea de introducere a codului de trasabilitate pentru fiting 
imediatădup ă introducereaăcoduluiădeăbareăală fitinguluiă (înainteădeăefectuareaăsudurii).ăAcestăcodăseăpoateă
utiliza pentruă aă cunoa teă trasabilitateaă fitinguriloră aleă unuiă anumeă produc toră careă au fost instalate într-o 
instala ie. 
 

Pasul Ac iunea 

1 Accesareaăfunc iei Cod trasabilitate (Traceability code) 

1.1 Seăselecteaz ăfunc ia cod trasabilitate (Traceability code) din configurarea sistemului, prin 
utilizarea utilizarea tastelor ▲- iă▼. 

  
 

 

Configurare sistem 

  

2 Modificareaăfunc ieiăcodătrasabilitateă- „Traceability code” 

2.1 Tasteleă◄ă►ăsuntăutilizateăpentruăaămutaăcursorulă(*)ădeăpeăcoloanaă“activ”ă(+)ăînăcoloanaă„inactiv“ă
(-)ă iăviceăversa. 

2.2 Dup ăamăactivatăaceast ăop iuneădinăconfigurareaăsistemului,ăseăac ioneaz ătastaăverdeăstartă
pentruăaăacceptaămodificareaă iăseăconfirm ăaceast ămodificareălaăurm torulăecranăcândăseă
afi eaz ăîntrebareaă“Areăyouăsure?”ă(Sunte iăsigur?)ătotăprinăac ionareaătasteiăverzi start. 
Seăabandoneaz ăintroducereaădatelorăprinăac ionareaătasteiăro iiăstop. 

  

3 Solicitare introducere cod 

3.1 Atunciăcândăacestăecranăesteăafi atăpeădisplay,ăave iăurm toareleăop iuniăpentruăaăcontinua: 
3.2 

OPT 
OP IONAL: Seăcite teăcodulădeătrasabilitateăaferentăfitingului înăacela iămodăînăcareăseăcite teă
codul de bare cu ajutorul creionului optic/scannerului. 

3.2 
OPT 

OP IONAL: Seăpoateăintroduceămanualăcodulădeătrasabilitateăcuăajutorulătasteloră iăaăcâmpuriloră
deălitere.ăPentruăaăfaceăacestălucru,ăac iona iătastaăenterăpentruăaăpermiteăapari iaăcâmpuluiădeă
litere.ăDup ăintroducereaădatelor,ăseăconfirm ăacestălucruăcuăajutorulătasteiăverziăstart.ă 

3.2 
OPT 

OP IONAL, ave iăposibilitateaăs ăevita iăintroducereaăcoduluiădeătrasabilitateăprinăac ionareaătasteiă
verzi start. 

  
 

 

Solicitare introducere cod 

  
3.3 Atunciăcândăa iăintrodusăcodulădeătrasabilitateăsauăa iăalesăs ănuăintroduce iăacestăcod,ăurm torulă

ecranăvaăfiăafi atăpeădispley.ăCeeaăceăvaăfiăafi atăînăacestăecranădepindeăfoarteămultădeă
configurarea sistemului. 

  
  

                + - 

Traceability cod*  < 

Pipe code         * 

Pipe length       * 

 

Traceability code 

 

PLA CPL d110 
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11.8.12 Codă eav  

Dac ăaceast ăfunc ieăesteăactiv ,ăseăsolicit ă introducereaăcodurilorădeă eav ăpenruă evileăcareăurmeaz ăaăfiă
sudate,ăimediatădup ăintroducereaăcoduluiădeăbareăaferentăfitinguluiă(inainte de realizarea sudurii). 
 

Pasul Ac iunea 

1 Accesarea func iei Codă eav ă(Pipe code) 

1.1 Seăselecteaz ăfunc ia "Pipe code" din configurarea sistemului, prin utilizarea utilizarea tastelor ▲- 
iă▼. 

  
 

 

Configurare sistem 

  

2 Modificareaăfunc ieiăcodă eav ă(Pipe code) 

2.1 Tasteleă◄ă►ăsuntăutilizateăpentru aămutaăcursorulă(*)ădeăpeăcoloanaă“activ”ă(+)ăînăcoloanaă„inactiv“ă
(-)ă iăviceăversa. 

2.2 Dup ăamăactivatăaceast ăop iuneădinăconfigurareaăsistemului,ăseăac ioneaz ătastaăverdeăstartă
pentruăaăacceptaămodificareaă iăseăconfirm ăaceast ămodificareălaăurm torul ecran când se 
afi eaz ăîntrebareaă“Areăyouăsure?”ă(Sunte iăsigur?)ătotăprinăac ionareaătasteiăverzi start. 
Seăabandoneaz ăintroducereaădatelorăprinăac ionareaătasteiăro iiăstop. 

  

3 Prompt for the pipe code 

3.1 Atunciăcândăseăafi eaz ăacestăecran,ăave iălaădispozi ieăurm toareleăop iuniăpentruăaăcontinua: 
3.2 

OPT 
OP IONAL: Seăcite teăcodulădeă eav ăcuăajutorulăcreionuluiăoptic/scannerului.ă 

3.2 
OPT 

OP IONAL: Seăintroduceămanualăcodulădeă eav ăcuăajutorulătasteloră iăaăcâmpurilorădeălitere.ăÎnă
aces sens,ăac iona iătastaăenterăpentruăaăpermiteăcâmpuluiădeălitereăs ăapar .ăDup ăfinalizareaă
introducerii,ăconfirma iădateleăintroduseăprinăac ionareaătasteiăverziăstart.ăCodulăintrodusăseăvaăafi aă
peădisplay.ăRândulăcelămaiădeăsusăafi eaz ă„man.”ăpentruăaăindica suplimentar faptul acest cod de 
eav ăaăfostăintrodusămanual.ăPentruăaăconfirmaăintroducereaămanual ,ăac iona iătastaăverdeăstart. 

  
 

  
 Afi areaăsolicit riiăcoduluiăprimeiă evi Afi areaăsolicit riiăcoduluiăceleiădeăaădouaă evi 
  

3.3 Dup ăacesteăsolicit riăseăvaăsolicitaălungimeaăprimeiă evi,ăcuăcondi iaăcaăaceast ăfunc ieăs ăfieă
activat ădinăconfigurareaăsistemului.ăÎnămodăalternativ,ăurmeaz ăsolicitareaăcoduluiăceleiădeăaădouaă
evi.ăProceduraădeăintroducereăaăacestorădateăesteăidentic ăcuăprocedura de introducere a 

codurilorădeă eav . 
  

  

                + - 

Pipe code       *  < 

Pipe length       * 

Trench depth      * 

 

1.Pipe 

 

 

 

2.Pipe 
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11.8.13 Lungimeă eav  

Dac ăesteăactiv ăaceast ăfunc ie, seăsolicit ăintroducereaălungimiiă eviiăpentruăprimaă iăaădouaă eav ădup ăceă
s-a introdus codul fitingului. 
 

Pasul Ac iunea 

1 Accesareaăfunc iei lungimeă eav ă(Pipe length) 

1.1 Seăselecteaz ăfunc ia lungimeă eav ă(Pipeălength) din configurarea sistemului, prin utilizarea 
utilizarea tastelor ▲- iă▼. 

  
 

 

Configurare sistem 

  

2 Modificareaăfunc ieiălungimeă eav ă(Pipeălength) 

2.1 Tasteleă◄ă►ăsuntăutilizateăpentruăaămutaăcursorulă(*)ădeăpeăcoloanaă“activ”ă(+)ăînăcoloanaă„inactiv“ă
(-)ă iăviceăversa. 

2.2 Dup ăamăactivatăaceast ăop iuneădinăconfigurareaăsistemului,ăseăac ioneaz ătastaăverdeăstartă
pentruăaăacceptaămodificareaă iăseăconfirm ăaceast ămodificare laăurm torulăecranăcândăseă
afi eaz ăîntrebareaă“Areăyouăsure?”ă(Sunte iăsigur?)ătotăprinăac ionareaătasteiăverzi start. 
Seăabandoneaz ăintroducereaădatelorăprinăac ionareaătasteiăro iiăstop. 

  

3 Solicitareăintroducereălungimiă eav  

3.1 Atunci când se afi eaz ăacestăecran,ăave iălaădispozi ieăurm toareleăop iuniăpentruăaăcontinua: 
  
 

  

 
Afi areaăsolicit riiăintroduceriiălungimiiă

primeiă eviă 
Afi areaăsolicit riiăintroduceriiălungimiiăceleiădeăaă

douaă evi 
  
 ▲▼ Acesteătasteămodific ăvaloareaămarcat ăpeădisplay. 

 
◄ ► Acesteătasteăpermitădeplasareaăindicatoruluiăînăpozi iaă

urm toare. 
 Tastaăro ieăstop Abandonareaă iărevenireaălaăsolicitareaăanterioar . 
 Tasta verde start Acceptareaăvaloriiăsetateă iătrecereaălaăurm torulăecran. 
  

3.2 Se introduc lungimileă evilorăutilizateă i,ăulteriorăseăac ioneaz ătastaăverdeăstart. 
  

  

                + - 

Pipe length     *  < 

Trench depth      * 

South             * 

 

1.Pipe 

Pipelength 

012.00m 

 

2.Pipe 

Pipelength 

012.00m 
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11.8.14 Adâncimeă an  

Dac ă esteă activ ă aceast ă func ie, seă solicit ă introducereaă adâncimiiă an uluiă înainteă deă excutareaă sudurii. 
Valoareaăintrodus ăvaăfiăînregistrat ăînăraportulăfiec reiăsuduri. 
 

Pasul Ac iunea 

1 Accesareaăfunc iei adâncimeă an ă(Trench depth) 

1.1 Seăselecteaz ăfunc ia adâncimeă an ă(Trenchădepth) din configurarea sistemului, prin utilizarea 
utilizarea tastelor ▲- iă▼. 

  
 

 

Configurare sistem 

  

2 Modificarea func ieiăadâncimeă an ă(Trenchădepth) 

2.1 Tasteleă◄ă►ăsuntăutilizateăpentruăaămutaăcursorulă(*)ădeăpeăcoloanaă“activ”ă(+)ăînăcoloanaă„inactiv“ă
(-)ă iăviceăversa. 

2.2 Dup ăamăactivatăaceast ăop iuneădinăconfigurareaăsistemului,ăseăac ioneaz ătastaăverdeăstart 
pentruăaăacceptaămodificareaă iăseăconfirm ăaceast ămodificareălaăurm torulăecranăcândăseă
afi eaz ăîntrebareaă“Areăyouăsure?”ă(Sunte iăsigur?)ătotăprinăac ionareaătasteiăverzi start. 
Seăabandoneaz ăintroducereaădatelorăprinăac ionareaătasteiăro iiăstop. 

  

3 Solicitareăintroducereăadâncimeă an  

3.1 Se introduce adâncimea. 
  
 

 

Solicitare cod trasabilitate 

 ▲▼ Acesteătasteămodific ăvaloareaămarcat ăpeădisplay. 
 ◄ ► Acesteătasteăpermitădeplasareaăindicatoruluiăînăpozi iaă

urm toare. 
 Tastaăro ieăstop Abandonareaă iărevenireaălaăsolicitareaăanterioar . 
 Tasta verde start Acceptareaăvaloriiăsetateă iătrecereaălaăurm torulăecran. 
  

3.2 Seăintroduceăadâncimeaă an uluiăînăcareăseăamplaseaz ă eavaă i,ăulterior,ăseăac ioneaz ătastaă
verde start. 

  
  

                + - 

Verlegetiefe    *  < 

South             * 

Cont. numbers     * 

 

Trench depth 

00.80m 
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11.8.15 Sud 

Dac ă aceast ă op iuneă esteă activ ,ă schimbareaă automat ă întreă oraă deă var ă iă ceaă deă iarn ă vaă fiă realizat ă
conformăemisfereiăsudice.ăDac ăv ăafla iăînăemisferaănordic ,ăv ărug măs ădezactiva iăaceast ăop iune. 
 

Pasul Ac iunea 

1 Accesareaăfunc iei Sud (South) 

1.1 Seăselecteaz ăfunc ia Sud (South) din configurarea sistemului, prin utilizarea utilizarea tastelor ▲- 
iă▼. 

  
 

 

Configurare sistem 

  

2 Modificareaăfunc ieiăSud (South) 

2.1 Tasteleă◄ă►ăsuntăutilizateăpentruăaămutaăcursorulă(*)ădeăpeăcoloanaă“activ”ă(+)ăînăcoloanaă„inactiv“ă
(-)ă iăviceăversa. 

2.2 Dup ăamăactivatăaceast ăop iuneădinăconfigurareaăsistemului,ăseăac ioneaz ătastaăverdeăstartă
pentruăaăacceptaămodificareaă iăseăconfirm ăaceast ămodificareălaăurm torulăecranăcândăseă
afi eaz ăîntrebareaă“Areăyouăsure?”ă(Sunte iăsigur?)ătotăprinăac ionareaătasteiăverzi start. 
Seăabandoneaz ăintroducereaădatelorăprinăac ionareaătasteiăro iiăstop. 

11.8.16 Numerotareăconsecutiv  

Dac ă esteă activ ă aceast ă func ie, rapoarteleă seă voră numerotaă consecutiv.ă Dac ă aceast ă op iune este 
dezactivat ,ănumerotareaăfiec ruiănum rădeălucrareăvaăîncepeădeălaă0001. 
 

Pasul Ac iunea 

1 Accesareaăfunc iei numerotareăconsecutiv ă(Cont. numbers) 

1.1 Seăselecteaz ăfunc ia numerotareăconsecutiv ă(Cont.ănumbers) din configurarea sistemului, prin 
utilizarea utilizarea tastelor ▲- iă▼. 

  
 

 

Configurare sistem 

  

2 Modificareaăfunc ieiănumerotareăconsecutiv ă(Cont.ănumbers) 

2.1 Tasteleă◄ă►ăsuntăutilizateăpentruăaămutaăcursorulă(*)ădeăpeăcoloanaă“activ”ă(+)ăînăcoloanaă„inactiv“ă
(-)ă iăviceăversa. 

2.2 Dup ăamăactivatăaceast ăop iuneădinăconfigurareaăsistemului,ăseăac ioneaz ătastaăverdeăstartă
pentruăaăacceptaămodificareaă iăseăconfirm ăaceast ămodificareălaăurm torulăecranăcândăseă
afi eaz ăîntrebareaă“Areăyouăsure?”ă(Sunte iăsigur?)ătotăprinăac ionareaătasteiăverzi start. 
Seăabandoneaz ăintroducereaădatelorăprinăac ionareaătasteiăro iiăstop. 

  

                + - 

Sued            *  < 

Cont. numbers     * 

SmartFuse         * 

 

                + - 

Cont. numbers   *  < 

SmartFuse         * 

Clamping          * 
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11.8.17 SmartFuse (NUMAI aparatul Tiny Data MF (USB)) 

Dac ă aceast ă op iuneă esteă dezactivat ,ă aparatulă nuă vaă încercaă s ă m soareă rezisten aă SmartFuse atunci 
când este conectat un asemenea fiting. 
 

Pasul Ac iunea 

1 Accesareaăfunc iei "SmartFuse” 

1.1 Seăselecteaz ăfunc ia "SmartFuse" din configurarea sistemului, prin utilizarea utilizarea tastelor ▲- 
iă▼. 

  
 

 

Configurare sistem 

  

2 Modificareaăfunc ieiă„SmartFuse” 

2.1 Tasteleă◄ă►ăsuntăutilizateăpentruăaămutaăcursorulă(*)ădeăpeăcoloanaă“activ”ă(+)ăînăcoloanaă„inactiv“ă
(-)ă iăviceăversa. 

2.2 Dup ăamăactivatăaceast ăop iuneădinăconfigurareaăsistemului,ăseăac ioneaz ătastaăverdeăstartă
pentru a accepta modificareaă iăseăconfirm ăaceast ămodificareălaăurm torulăecranăcândăseă
afi eaz ăîntrebareaă“Areăyouăsure?”ă(Sunte iăsigur?)ătotăprinăac ionareaătasteiăverzi start. 
Seăabandoneaz ăintroducereaădatelorăprinăac ionareaătasteiăro iiăstop. 

  

11.8.18 Prindere cu cleme 

Dac ăesteăactiv ăaceast ă func ie, seăafi eaz ă unămesajă „Suntăprinseă ină clemeă evile?”ă ("Pipes clamped?") 
înainteădeăaăaăafijaămesajulă„Suntă evile r zuiteă iăprinseăînăcleme?”. 
 

Pasul Ac iunea 

1 Accesareaăfunc iei "Clamping” 

1.1 Seăselecteaz ăfunc ia "Clamping" din configurarea sistemului, prin utilizarea utilizarea tastelor ▲- 
iă▼. 

  
 

 

Configurare sistem 

  

2 Modificareaăfunc ieiă„Clamping” 

2.1 Tasteleă◄ă►ăsuntăutilizateăpentruăaămutaăcursorulă(*)ădeăpeăcoloanaă“activ”ă(+)ăînăcoloanaă„inactiv“ă
(-)ă iăvice versa. 

2.2 Dup ăamăactivatăaceast ăop iuneădinăconfigurareaăsistemului,ăseăac ioneaz ătastaăverdeăstartă
pentruăaăacceptaămodificareaă iăseăconfirm ăaceast ămodificareălaăurm torulăecranăcândăseă
afi eaz ăîntrebareaă“Areăyouăsure?”ă(Sunte iăsigur?)ătotăprinăac ionareaătasteiăverzi start. 
Seăabandoneaz ăintroducereaădatelorăprinăac ionareaătasteiăro iiăstop. 

  

*) Numaiădac ăesteădisponibil ăaceast ăop iuneăpentruăaparatulăpeăcareăl-a iăachizi ionat. 
  

                + - 

SmartFuse       *  < 

Clamping          * 

Code Lock         * 

 

                + - 

Clamping        *  < 

Code Lock         * 

Code Sys.         * 
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11.8.19 Blocare cu ajutorul codului 

Atunciă cândă seă activeaz ă aceast ă func ie,ă dispozitivulă deă controlă verific ,ă dac ă func iileă deă blocareă dejaă
activateă (înă func ieă deă tipulă dispozitivului:ă "Code Sys.", "Code Man.", "Code Del." iă "Secure Data") sunt 
suficienteă pentruă aă seă asiguraă c ă dezactivareaă loră seă poateă faceă numaiă dup ă introducereaă unuiă codă deă
deblocare sau a unui cod al supervizorului pentru a permite accesul în configurarea sistemului. În acest mod 
seăfurnizeaz ăoămetod ăeficient ădeăsecuritateăcareăprevineăeroarea,ăîns ăacesteăfunc iiăseăpotădezactivaău oră
(ocolite)ăprinăset rileăcareăseăpotăfaceăînăconfigurareaăsistemului. 
Dac ă func ieădeăblocareăcuăajutorulăcoduluiă „Code Lock”ăesteădezactivat ,ăaparatulăpoateă fiă configurată f r ă
restric ii.ăSeăpoate,ăspreăexemplu,ăs ăseăactivezeă func iaă„Code Man.” f r ăaăbloca configurarea sistemului 
prinăactivareaăfunc ieiă„Code Sys.”. 
 

ATEN IE 

! 
Aceast ă op iuneă seă poateă preseta,ă înă func ieă deă tipulă deă dispozitiv/ă V ă rug mă s ă contacta iă
reprezentan aăsauăproduc torulăînainteădeăaăactivaăaceast ăop iune. 

În oricare dintre situa ii,ăve iăaveaănevoieădeăunăcodădeădeblocareăsauăunăcodădeăsupervizorăpentruă
accesareaă func ieiă deă blocare,ă cuă condi iaă caă aceast ă op iuneă s ă fieă activ ,ă al turiă deă op iuneaă
„Code Sys.”. 

 
 

Pasul Ac iunea 

1 Accesareaăfunc iei "Code Lock” 

1.1 Se selecteaz ăfunc ia "Code Sys" din configurarea sistemului, prin utilizarea utilizarea tastelor ▲- 
iă▼. 

  
 

 

Configurare sistem 

  

2 Modificareaăfunc ieiă„Code Lock” 

2.1 Tasteleă◄ă►ăsuntăutilizateăpentruăaămutaăcursorulă(*)ădeăpeăcoloanaă“activ”ă(+)ăînăcoloanaă„inactiv“ă
(-)ă iăviceăversa. 

2.2 V ărug măs ăobserva iăc ăatunciăcândăactiva iăaceast ăop iune,ăindependentădeăalteăop iuniăcareă
areăputeaăfiădejaăactive,ăop iuneaă„Code Sys.”ăseăvaăactivaăautomat.ăAceast ăactivareăautomat ă
previneăocolireaă iădezactivareaăfunc iilorădeăblocareădinăconfigurareaăsistemuluiăf r ăutilizareaă
unui cod de deblocare sau a unui cod de supervizor. 

2.3 Dup ăamăactivatăaceast ăop iuneădinăconfigurareaăsistemului,ăseăac ioneaz ătastaăverdeăstartă
pentruăaăacceptaămodificareaă iăseăconfirm ăaceast ămodificareălaăurm torulăecranăcândăseă
afi eaz ăîntrebareaă“Areăyouăsure?”ă(Sunte iăsigur?)ătotăprinăac ionareaătasteiăverzi start. 
Seăabandoneaz ăintroducereaădatelorăprinăac ionareaătasteiăro iiăstop. 

  

  

                + - 

Code Lock       *  < 

Code Sys.         * 

Code Man.         * 
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11.8.20 Blocareăaăconfigur riiăsistemului cu ajutorul unui cod 

Dac ăesteăactiv ăaceast ăfunc ie, configurareaăsistemuluiăseăpoateăacesaănumaiădup ăintroducereaăunuiăcodă
deă deblocareă sau,ă respectiv,ă aă unuiă codă deă supervizor.ă Dac ă aceast ă op iuneă esteă dezactivat ,ă fiecareă
utilizator poate modifica configurarea sistemului. Prin activarea ei, numai utilizatorii cu nivelul respectiv de 
accesăpotămodificaăaceast ăconfigurareăaăsistemului. 
 

ATEN IE 

! 
Aceast ă op iuneă seă poateă preseta,ă înă func ieă deă tipulă dispozitivului.ă Înainteă deă aă activaă aceast ă
op iune,ăcontacta iăreprezentan aăsauăproduc torul.ă 
Înăoricareădintreăsitua ii,ăve iăaveaănevoieădeăunăcodădeădeblocareăsauăunăcodădeăsupervizorăpentruă
accesareaăconfigur riiăsistemului,ădac ăesteăactivat ăaceast ăop iune. 

 
 

Pasul Ac iunea 

1 Accesarea func iei deăblocareăaăconfigur riiăsistemuluiă"Code Sys.” 

1.1 Seăselecteaz ăfunc ia "Code Sys" din configurarea sistemului, prin utilizarea utilizarea tastelor ▲- 
iă▼. 

  
 

 

Configurare sistem 

  

2 Modificareaăfunc ieiă„Code Sys.” 

2.1 Tasteleă◄ă►ăsuntăutilizateăpentruăaămutaăcursorulă(*)ădeăpeăcoloanaă“activ”ă(+)ăînăcoloanaă„inactiv“ă
(-)ă iăviceăversa. 

2.2 Dup ăamăactivatăaceast ăop iuneădinăconfigurareaăsistemului,ăseăac ioneaz ătastaăverdeăstartă
pentruăaăacceptaămodificareaă iăseăconfirm ăaceast ămodificareălaăurm torulăecranăcândăseă
afi eaz ăîntrebareaă“Areăyouăsure?”ă(Sunte iăsigur?)ătotăprinăac ionareaătasteiăverzi start. 
Seăabandoneaz ăintroducereaădatelorăprinăac ionareaătasteiăro iiăstop. 

  

3 Solicitare cod deblocare 

 
Dac ăesteăactivat ăaceast ăop iune "Code Sys.",ămesajulădeămaiăjosăvaăseăvaăafi aăatunciăcândăseă
încearc ăaccesareaăconfigur riiăsistemului.ăAiciăseăintroduceăcodulădeădeblocareăsauăcodulădeă
supervizorăpentruăaăaccesaăaceast ăop iuneădeăconfigurareăaăsistemului. 

  

 

 

Solicitare cod deblocare 

  

3.1 
Seăcite teăcodulăcuăajutorulăcreionuluiăoptic/scanneruluiăsauăseăac ioneaz ătastaăenterăpentruăaă
introduceămanualăcodul.ăDac ădori iăs ăintroduce iămanualăcodul,ăconfirma iăintroducereaăf cut ă
prinăac ionareaătasteiăverziăstart. 

  
  

                + - 

Code Sys.       *  < 

Code Man.         * 
Code Del.         * 

Operatorcode 

50 Hz  230 V   +23°C 
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ATEN IE 

! 
Dac ă suntă activeă "Code Lock" iă "Code Sys.", iar "Code Sys." Seă dezactiveaz , "Code Man.", 
"Code Del." iă"Secure data" vor fi automat dezactivate.  

Acestălucruăvaădeterminaăprinădezactivareaăfunc ieiă"Code Sys." existen aăuneiăprotec iiăinsuficiente 
împotrivaămanipul rii.ăF r ăsolicitare cod deblocare înainteădeăaccesareaăconfigur riiă sistemului,ă
func iileădeăblocareăpotăfiădezactivateăcuău urin ădeăoriceăutilizator. 

 

11.8.21 Blocare a introducerii manuale cu ajutorul unui cod 

Dac ăesteăactiv ăaceast  func ie, seăpermiteăaccesulălaăintroducereaămanual ăaăparametrilorădeăsudur ădup ă
introducereaă coduluiă deă deblocareă sauă aă coduluiă deă supervizor.ă Prină activareaă acesteiă op iuni,ă numaiă
utilizatorii cu nivelul respectiv de acces vor putea introduce manual parametriiădeăsudur . 
 

Pasul Ac iunea 

1 Accesareaăfunc iei "Code Man.” 

1.1 Seăselecteaz ăfunc ia "Code Man." din configurarea sistemului, prin utilizarea utilizarea tastelor ▲- 
iă▼. 

  
 

 

Configurare sistem 

  

2 Modificareaăfunc ieiă„Code Man.” 

2.1 Tasteleă◄ă►ăsuntăutilizateăpentruăaămutaăcursorulă(*)ădeăpeăcoloanaă“activ”ă(+)ăînăcoloanaă„inactiv“ă
(-)ă iăviceăversa. 

2.2 Dup ăamăactivatăaceast ăop iuneădinăconfigurareaăsistemului,ăseăac ioneaz ătastaăverdeăstartă
pentruăaăacceptaămodificareaă iăseăconfirm ăaceast ămodificareălaăurm torulăecranăcândăseă
afi eaz ăîntrebareaă“Areăyouăsure?”ă(Sunte iăsigur?)ătotăprinăac ionareaătasteiăverzi start. 
Seăabandoneaz ăintroducereaădatelorăprinăac ionareaătasteiăro iiăstop. 

  

3 Solicitare cod deblocare 

 
Dac ăesteăafi at ăfunc iaă„CodeăMan.”,ăseăvaăafi aăurm torulăecranăatunciăcândăseădore teă
accesareaăop iuniiădeăintroducereămanual .ăSeăintroduceăaiciăcodulăpentruădebloacareaăaccesuluiă
laăintroducereaămanual . 

  

 

 

Solicitare cod deblocare 

  
3.1 Seăcite teăcodulăcuăajutorulăcreionuluiăoptic/scanneruluiăsauăseăac ioneaz ătastaăenterăpentruăaă

introduceămanualăcodul.ăDac ădori iăs ăintroduce iămanualăcodul,ăconfirma iăintroducereaăf cut ă
prinăac ionareaătasteiăverziăstart. 

  
  

                + - 

Code Man.       *  < 

Code Del.         * 

Secure data       * 

 

********* 

Codenumber 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRST 
 

UVWXYZ0123456789$-/ 
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ATEN IE 

! 
Dac ăop iunea "Code Lock" esteăactiv ăatunciăcândăop iuneaă "Code Man." esteăactiv , op iuneaă
"Code Sys." se va activa automat. 

Astfelă seă asigur ă faptulă c ă parametriiă deă sudur :ă tensiuneaă deă sudur ă iă timpulă deă sudur ă
("Welding voltage" iă "Welding time") se vor putea introduce numai manual dac ă s-a introdus 
anteriorăcodulădeădeblocareă iăcodulădeăsupervizor.ăÎnăplus,ăfunc ia "Code Sys." previne accesul la 
configurareaăsistemuluiăf r ăcodădeădeblocareăsauăcodădeăsupervizor.ă 

 

11.8.22 Blocareaă tergeriiărapoartelorăcuăajutorulăunuiăcod 

Dac ăaceast ăop iuneăesteăactiv ,ăve iăfiăobligatăs ăintroduce iăunăcodădeăaccesăatunciăcândăve iăîncercaăs ă
accesa iăfunc iaă" tergere rapoarte" din meniu. 
 

Pasul Ac iunea 

1 Accesareaăfunc iei "Code Del.” 

1.1 Seăselecteaz ăfunc ia "Code Del." din configurarea sistemului, prin utilizarea utilizarea tastelor ▲- 
iă▼. 

  
 

 

Configurare sistem 

  

2 Modificareaăfunc ieiă„Code Del.” 

2.1 Tasteleă◄ă►ăsuntăutilizateăpentruăaămutaăcursorulă(*)ădeăpeăcoloanaă“activ”ă(+)ăînăcoloanaă„inactiv“ă
(-)ă iăviceăversa. 

2.2 Dup ăamăactivatăaceast ăop iuneădinăconfigurareaăsistemului,ăseăac ioneaz ătastaăverdeăstartă
pentruăaăacceptaămodificareaă iăseăconfirm ăaceast ămodificareălaăurm torulăecranăcândăseă
afi eaz ăîntrebareaă“Areăyouăsure?”ă(Sunte iăsigur?)ătotăprinăac ionareaătastei verzi start. 
Seăabandoneaz ăintroducereaădatelorăprinăac ionareaătasteiăro iiăstop. 

  
 

  

                + - 

Code Del.       *  < 

Secure data       * 
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Pasul Ac iunea 

3 Func ia " tergere rapoarte ?" dinămeniuăesteăblocat  

3.1 Accesareaăfunc iei " tergere rapoarte". 
  
 

 

Func ia " tergere rapoarte" se deschide. 

  
3.2 Dac ăesteăactiv ăfunc iaă"CodeăDel.",ăatunciăseăvaăafi aăurm torulămesaj: 

  
 

 

Mesaj pentru introducere cod de deblocare sau cod 
supervizorăpentruăaădeblocaăfunc iaădeă tergereăaă
rapoartelor stocate. 

  
3.3 Seăcite teăcodulăsauăseăac ioneaz ătastaăenterăpentruăaăintroduceăcodulămanualăcuăajutorulă

câmpurilor de litere. Dac ăve iăintroduceămanualăcodul,ăac iona iătastaăverdeăstartădup ă
introducerea sa pentru a-l confirma. 

 

ATEN IE 

! 
Dac ăfunc ia "Code Lock" esteăactiv ,ăatunciăcândăseăactiveaz ăfunc ia "Code Del.", func ia "Code 
Sys." Se va activa automat. 

Acestă lucruă permiteă caă rapoarteleă s ă seă poat ă tergeă dină memoriaă aparatuluiă numaiă dac ă s-a 
introdusăînăprealabilăunăcodădeădeblocareăsauăunăcodădeăsupervizor.ă Înăplus,ă func iaă "Code Sys." 
Previneăaccesulălaăconfigurareaăsistemuluiăf r ăintroducereaăînăprealabilăaăunuiăcodădeădeblocareă
sau a unui cod de supervizor. 

 

  

 USB 

>Erase reports 

 Contrast 

 System 
configuration 

Operatorcode 

50 Hz  230 V   +23°C 
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11.8.23 Date securizate 

Dac ă esteă activat ă aceast ă op iune,ă nuă ve iă primiămesajă deă tergereă aă rapoarteloră dup ă ceă seă finalizeaz ă
imprimareaăloră(fieăpeăUSB,ăfieălaăimprimant ).ăAstfel,ăseăprevineă tergereaăneautorizat ăaărapoartelor. 
 

Pasul Ac iunea 

1 Accesareaăfunc iei "Secure data” 

1.1 Seăselecteaz ăfunc ia "Secure data" din configurarea sistemului, prin utilizarea utilizarea tastelor 
▲- iă▼. 

  
 

 

Configurare sistem 

  

2 Modificareaăfunc ieiă„Secure data” 

2.1 Tasteleă◄ă►ăsuntăutilizateăpentruăaămutaăcursorulă(*)ădeăpeăcoloanaă“activ”ă(+)ăînăcoloanaă„inactiv“ă
(-)ă iăviceăversa. 

2.2 Dup ăamăactivatăaceast ăop iuneădinăconfigurareaăsistemului,ăseăac ioneaz ătastaăverdeăstartă
pentruăaăacceptaămodificareaă iăseăconfirm ăaceast ămodificareălaăurm torulăecranăcândăseă
afi eaz ăîntrebareaă“Areăyouăsure?”ă(Sunte iăsigur?)ătotăprinăac ionareaătasteiăverzi start. 
Seăabandoneaz ăintroducereaădatelorăprinăac ionareaătasteiăro iiăstop. 

  
 

ATEN IE 

! 
Dac ăesteăactiv ăfunc ia "Code Lock" atunciăcândăseăactiveaz ăfunc ia "Secure data", se vor activa 
automatăfunc iileă"Code Sys." iă"Code Del.". 

Astfelăseăasigur ăfaptulăc ărapoarteleăseăpotă tergeănumaiădac ăseăintroduceăînăprealabilăcodulădeă
deblocare sau codul de supervizare.  Înăplus,ăfunc iaă"Code Sys." Previne accesul la configurarea 
sistemuluiăf r ăintroducereaăînăprealabilăaăunuiăcodădeădeblocareăsauăaăunuiăcodădeăsupervizor. 

 
  

                + - 

Secure data     *  < 
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12. Utilizarea creionului optic 

ATEN IE 

! 
Asigura i-v ăc ăaparatulădeăsudur ăpeăcareăîlăutiliza iăesteăconectatălaăoăre eaăcuăîmp mântare. 

Dac ăaparatulăesteăconectatălaăunăgeneratorădeăcurentăelectric,ăasigura i-v ăc ăgeneratorulărespectivă
esteăprev zutăcuăîmp mântare. 

În caz contrar, este posibil ca acest creion opticăs ănuăfunc ionezeăcorect. 
 

 

Pasul Ac iunea 

1 Utilizarea creionului optic  

1.1 Seăamplaseaz ăv rfulăcreionuluiăpeăspa iulăalbădinăstângaăsauădinădreaptaăcoduluiădeăbare.  
  

2 Trecerea creionului peste codul de bare 

2.1 Se trece printr-oămi careăcontinu ăcreionulăpesteăcodulădeăbare.ăCitireaăseărealizeaz ăcelămaiăbineă
dac ă ine iăcreionulăopticăînăacela iămodăînăcareăa iă ineăînămân ăunăcreionăobin nuit.ă 

2.2 Mi careaăcontinu ăseăopre teănumaiăatunciăcândăvârfulăcreionuluiăaătrecută iădeăultimaăbar ăaă
coduluiădeăbare.ăPentruăaăfunc ionaăînămodăcorect,ătrebuieăs ăciti iăcodulădeăbareăcompletăcuă
spa iileăalbeădeălaăcapeteleăsale.ăÎnăacestămodămoduleleăelectroniceăvorărecunoa teăînceputulă iă
sfâr itul codului de bare. 
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13. Depanarea iăîntre inereaăaparatului 

13.1 Înlocuireăterminaleăsudur ă 
Terminaleleădeăsudur ătrebuieăverificateăînămodăregulată i,ădac ăesteăcazul,ătrebuieăînlocuiteăimediatăceăsuntă
deteriorate sau nu mai fac bine contactul (vezi capitolul 7 "Piese de schimb iăaccesorii"). 
 

Pasul Ac iunea 

1 Opri iăaparatulădeăsudur ă iădeconecta i-lădeălaăre eauaădeăenergieăelectric ăsauădeălaă
generator! 

  

2 Trage iăjosăcapaculănegruă iăro iădinăPVC. 

  

3 Seăfixeaz ăcap tulăfrontalăalăcontactuluiădeăalam ăcuăoăcheieă iăseăde urubeaz ăterminalulă
cu o cheie de 8mm. 

  

4 Dac ăaparatulăesteăunăaparatăcareărecunoa teăsistemulădeăsudur ăSmartFuse, atunciăave iă
înăvedereăc ăatunciăcândăschimba iăterminaleleădeăsudur ,ăc ăterminalulăro uăcon ineăună
vârfădeăsond !ăUtiliza iănumaiăpieseăoriginaleă iăterminaleădeăsudur ăfabricateădeăcompania 
PFS. 

  

5 Seăîn urubeaz ălaălocănoulăterminal.ăSeăverific ădac ăesteăconectatăînămodăcorespunz tor. 

  

6 Se reinstaleaz ăcapaculăPVCăpesteăterminalulădeăsudur .ăAproximativă15ămmădinăterminală
trebuieăs ăfieăie i iădinăacestăcapacăPVC.ă 

  

13.2 Inlocuirea cititorului optic 

Seăpoateăinlocuiăcititorulăopticădac ănuăreu e teăînămodărepetatăs ăciteasc ăunăcodădeăbare.ăUrma iăpa iiăde 
mai jos 
 

ATEN IE 

! Dac ă v ă alunec ăcu itulă înă timpăceă lucra iă cuăel,ă atunciăpute iă suferiă v t m riă corporaleăgrave.ăV ă
rug măs ăfi iăfoarteăaten iăcândăefectua iăaceast ălucrare.ă 

 
 

Pasul Ac iunea 

1 T ia iătubulădeăprotec ie 

1.1 T ia iăcuăgrijaătubulădeăprotec ieăcareăacoper ămufaădeăconectareăcuăajutorulăunuiăcu ităfoarteăbineă
ascu it.ăAsigura i-v ăc ănuăve iăt iaăcablulădeăsudur . 

  

2 De uruba iă iădeconecta iămufa 

2.1 Îndep rta iătubulă iăîndep rta iăcreionulăopticădinăconectorulăcabluluiădeăsudur . 
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Pasul Ac iunea 

3 Conecta iănoulăcreionălaăcablulădeăsudur  

3.1 Conecta iăcreionulălaăconectorulădeăpeăcablulădeăsudur . 
  

4 Efectua iăunătest 

4.1 Efectua iăunătestăcorespunz torăînainteădeăaămontaătubulădeăprotec ie. 
  

5 Monta iătubulădeăprotec ie 

5.1 Utiliza iătubulădeăprotec ieăpentruăaăacoperiăracordulăastfelărealizată iăutiliza iăunăpistolăcuăaerăcaldă
pentruăaădeterminaăcontrac iaătubuluiăf r ăaăsupraînc lziăcablulădeăsudur . 

  

13.3 Observa iiăcuăprivireălaăînf urareaăcablurilor 
Pentruă aă extindeă durataă deă via ă aă cabluriloră deă alimentareă iă aă cabluluiă deă sudur ,ă trebuieă s ă respecta iă
instruc iunileădeămaiăjos. 
 

 Înf ura iăcablulăf r ăa-l tensiona mecanic. 

 Înf ura iăcablulăf r ăa-lăr suciăsauăa-lăîncruci a.ăDac ăobserva iăc ăs-aăr sucităcablulă iăexist ăoă
torsiuneăaăacestuia,ăîndep rta i-oăînainteădeăalăînf ura. 

 Seărecomand ăcaămaiăîntâiăs ăseăînf oareăcablulădeăsudur .ăDac ăseăfaceăacestălucru,ăcablulădeă
alimentareăcuăenergieăelectric ăcareăesteămaiăsub ire,ăvaăfiămaiăbineăprotejat.ăDac ăve iăînf uraămaiă
întâi cablul de alimentare, atunciăvaătrebuiăs ănu-lăînf ura iăfoarteăstrânsă iăcuăfor ,ădeoareceăacestă
lucruăvaăaveaăcaărezultatăapari iaărisculuiădeăcomprimareăaăfirelorădeălaăinteriorulăcablului. 

Maiăjosăave iămaiămulteăexempleăpentruăclarificareaăacestorăsitua ii. Liniaăalb ădeăpeăcablulădeăsudur ăesteă
menit ănumaiăpentruăclarficareaăsitua iilor. 
 

Pasul Ac iunea 

1 Modalitateădeăînf urareăaăcablului: Cablulădeăsudur  

1.1 Imaginea 1: Seăîndep rteaz ăoriceăurm ădeăr sucireă iătorsiuneădeăpeăcablulădeăsudur ăprină
r sucireaău oar ăaăcabluluiăînădirec ieăopus ătorsiunii. 

1.2 
Imaginea 2: Seăînf oar ăcuăgrij ăcablulădeăsudur ,ăconformăimaginii,ăînăjurulămâneruluiăaparatuluiă
iăv ăve iăasiguraăc ănuăve iăr sciăcablulă iăniciănuăve iăgenera torsiune. Acest lucru este indicat cu 

ajutorulălinieiăalbeăcareătrebuieăs ăfieătotătimpulăvizibil ăînăparteaădeăsusăaăcabluluiădeăsudur . 
 

  
 Imaginea 1 Imaginea 2 
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Pasul Ac iunea 

2 Modalitateădeăînf urareăaăcablului: Cablul de alimentare 

2.1 Îndep rtareaăoric rorăr suciriă iătorsiuniădinăaleăcabluluiăprinăr sucireaău oar ăaăcabluluiăînădirec ieă
opus ăacestora.ă  

2.2 Imaginea 3: Seăînf oar ăcablulădeăalimentareăf r ăaătensionaăcablulădeăsudur ădejaăînf uratăînă
jurul mânerului. 

  
 

 
 Imaginea 3 
  

 NICIODAT ăs ănuăînf ura iăcablulăa a! 

 Imagineaădeămaiăjosăesteămenit ăs ăaccentueze modulăînăcareăarat ăunăcabluăatunciăcândăesteă
r sucită iătorsionat.ăNICIODAT ănuăînf ura iăcablurileăa aăcumăarat ăeleăînăimagineaădeămaiăjos. 

  
 

 
  

 

Seăvedeăfoarteăclarăc ăacelăcabluăesteăr sucit. Oătensiuneămecanic ădintreăfireleădinăinteriorulă
cablulăesteăprezent ăcaăurmareăaăr suciriă iătorsiuniiăacestuiăcablu.ăAstfel,ăfireleăseăpotărupe.ăÎnă
finalăaceast ăr sucireăsauătorsiuneăconduceălaăsl bireaăcabluluiăpân ălaămomentulăînăcareăcablulă
nuămaiăfurnizeaz ăsuficient ătensiuneădeăie ireăsauăseăsupraînc lze teăsauăseădistruge. 
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14. Mesaje de eroare 

Mesajele de eroare sunt indicate de un sunet. Unăsunetă prelungăseăpoateă întrerupeă prină ac ionareaă tastei 
ro iiăstop. 

14.1 Mesaje generale de eroare 

Cod Eroare Cauz  Rezolvare 

 
Eroare EMI  
(EMI Error) 

Dispozitive electronice 
nefunc ionaleăsauădefecteă Contacta iăunitateaădeăservice 

 
Eroare EMI 2 
(EMI Error 2) 

Dispozitive electronice 
nefunc ionaleăsauădefecte 

Contacta iăunitateaădeăservice 

 
Oprireădeăurgen  
(Emergency cut-out) 

Suduraăaăfostăîntrerup ăprină
ac ionareaătasteiăro iiăstopă Sudura este defect ! 

 
Supraînc rcareă
memorie 
(Memory overflow) 

Memoria de stocare a 
rapoartelorăesteăplin  

Imprima iărapoarteleăsauădezactiva iă
op iuneaădeăcontrolăaămemoriei. 

 
Eroare sistem 
(System error) 

Pericol! Autotestul a 
detectat o eroare în cadrul 
sistemului. 

Deconecta iăimediatăaparatulădeălaă
alimentareaăcuăenergieăelectric .ăNuă
conecta iăaparatulădinănouălaăenergieă
electric .ăTrimite iăimediatăaparatulăîntr-un 
service autorizat  

 
Eroare ceas 
(Clock error) 

Ceasul intern nu 
func ioneaz ăcorectă Seta iăora,ăschimba iăbateriaădac ăesteăcazulă 

 Service  

S-aădep ităintervalul 
recomandat de efectuare a 
service-ului de 12 luni sau 
de 200 de ore lucrate. 

Dispozitivul trebuie trimis în service autorizat 
pentruăinspec iaăanual ădeăserviceăcareă
trebuieăefectuat ădeăpersonalăcertificată. 
Dispozitivul se poate utiliza în continuare. 
Îns ,ăproduc torulănuămaiăareănicioă
r spundere legat ădeădispozitivăpân ăcândă
nu se face acest service. 
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14.2 Mesajeădeăeroareăînainteă iăpeăparcursulăprocesuluiădeăsudur  

Cod Eroare Cauz  Rezolvare 

E1 
Eroare de contact 
(Contact error) 

Rezisten aăcareădetecteaz ă
sistemul SmartFuse© nu 
func ioneaz ăcorect. 

Trebuieăcur ateăterminalele,ădac ă
este posibil trebuie utilizat alt fiting  

E2 
Defec iuneădeă
alimentare  
(Power failure) 

Ultimaăsudur ăaăfostăîntrerupt ă
ca urmare a unei întrerupteri de 
alimentareăcuăenergieăelectric . 

Ultimaăsudur ăesteădefect ! 
Re-preg ti iă eavaăpentruăsudur ă iă
utiliza iăunănouăfiting! 

E3 
Nuăexist ăcontact 
(No contact) 

Nuăexist ăcontactăelectrică
suficient cu fitingul  

Verifica iăconexiuneaăcuăfitingul 

Rezisten aăfitinguluiăsauăcablulă
deăsudur ăsuntădefecteă 

Utiliza iăaltăfiting,ăschimba iăcablulădeă
sudur ă 

E4 

Cur areăvârfă
terminal SmartFuse 
(Clean SmartFuse 
tip) 

Contact murdar  
Verificat vârful terminalului, 
respectivăcur a i-lădac ăesteăcazulă 

E5 
Eroare de cod 
(Code error) 

Introducereăgre it ăaăcoduluiă 
Deplasa iăcreionulăoptic peste codul 
de bare printr-oămi careăcontinu ,ălaă
oăvitez ăconstant . 

Cod de bare defect sau eroare 
în structura codului  

 

E6 
Eroare de 
temperatur ă
(Temperature error) 

Temperaturaăambiental ăesteăînă
afara limitelor acceptate (-10 la 
+50 °C) 

 

E7 
Eroareăm surareă
temperatur ă 
(Temp. meas. Error) 

M surareăgre it ăaătemperaturii 

Seăintroduceăcablulădeăsudur ă
deta abil. 
Porni iădispozitivulă iăopri i-l din nou. 
Cabluăsauăsenzorădeăsudur ădefecte 

E8 
Eroareărezisten ă
(Resistance error) 

Rezisten aăfitingului nu este 
cuprins ăînăintervalul de 
rezisten eăpeăcareăleăpoateăsudaă
aparatul  

Utiliza iăunăaltăfiting 

Rezisten aăfitinguluiănuăesteă
cuprins ăînăintervalul de lucru 
valabil ,ăatunciăcândăseă
scaneaz ăcodulădeăbareă 

Utiliza iăunăaltăfitingă 

E9 
Dispozitiv prea 
fierbinte 
(Device too hot) 

Temperatura transformatorului 
este prea mare  

Permite iăaparatuluiăs ăseăr ceasc ă
timp de aproximativ 45 minute.  

E10 
Eroareăfrecven ă 
(Frequency error) 

Frecven aădeăintrareănuăesteă
cuprins ăînăintervalulădeălucruăaă
aparatului (40-70 Hz) 

Verifica iăgeneratorul. 

E11 
Scurt circuit spire  
(Interturn short 
circuit) 

Intensitateaăcurentuluiăcre teăpeă
parcursul sudurii cu mai mult de 
15% 
Scurt-circuităînăcadrulărezisten eiă
deăînc lzireă 

Suduraăesteădefect ! 

E12 
Tensiuneămic  de 
intrare 
(Input volt. Low) 

Tensiune de intrare < 190 V 

Desface iăcompletăcablul de 
alimentre,ăutiliza iăcabluriăcuăsec iuniă
corespunz toare,ăre-modifica iă
tensiunea generatorului  

E13 
Tensiune mare de 
intrare 
(Input volt. High) 

Tensiune de intrare > 300 V 
Modifica iătensiuneaăgeneratoruluiălaă
260 V 

E14 
Eroare tensiune de 
vârf 
(Peak Error) 

Valoarea vârfului de tensiune 
este prea mare 

Verifica iăgeneratorul 
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Code Eroare Cauz  Rezolvare 

E15 
Eroare tensiune 
ie ire 
(Output volt. Error) 

Tensiuneaădeăie ireăesteădiferit ă
deăvaloareaănominal ă 

Verifica i generatorul, rota iileăpeă
minutăaleăgeneratoruluiăfluctueaz ă
sau generatorule ste prea slab  

E16 
Eroare curent 
Current error 
(DUALMATIC) 

Tensiunea de intrare este prea 
mare,ărezisten aăsarciniiăesteă
prea mic ă 

Verifica iăgeneratorul,ăutiliza iăaltă
fiting  

E17 
Intensitate curent 
mic ă 
(Current low) 

Întrerupereădeăscurt ădurat ăaă
intensit ii deăsudur ă Suduraăesteădefect ! 

Intensitatea scade cu 
aproximativ 15-20 % într-o 
perioad ăde 3 s 

Sudura este defect ! 

E18 
Intensitate curent 
ridicat  
(Current high) 

Intensitateaădeăie ireăaăcurentuluiă
este mai mare cu 15% decât 
intensitateaăini ial . 

Scurt-circuit al bobinei fitingului sau 
aăcabluluiădeăsudur ă 

E19 
Tasta stop 
(Stop button) 

Tastaăstopăaăfostăac ionat  pe 
parcursulăefectu riiăsudurii.  

E20 
Întrerupere 
(SHORT CUT) 

Defect dispozitive electronice 
Contacta iăunitateaăserviceă
autorizat  

E21 
Eroare putere 
(Power error) 

Putereaădeăie ireăesteăpreaămare Utiliza iăunăaltăfiting. 

14.3 Mesaje de eroare careăpotăs ăapar ăpe parcursul transferului de 
date prin intermediul portului USB 

ATEN IE 

! Stick-urile de memorie USB nuăsuntădispozitiveăcareăs ăfieăutilizateăpentruăstocareaăpermanent ăaă
datelor. 

 
 

Rapoartele trebuie transferate pe PC sau laptop cât mai curând posibil,ă iară fi iereleă deă peă stick-ul de 
memorieă USBă voră fiă terse.ă Dispozitiveleă cuă oă versiuneă deă softă mai veche decât versiunea 2.35 voră afi aă
mesaje text clare de eroare pe display. Dispozitiveleăcuăoăversiuneăsoftămaiănou ădecâtăversiuneaă2.35 vor 
afi aăcoduri de eroare pe display, de tipul: "USB Error x", unde x reprezint ănum rulăcoduluiădeăeroare. 
 

ATEN IE 

EsteăposibilăcaăerorileăUSBăafi ateăcaăurmareăaăapari ieiăerorilorăinterneăs ănuămaiăapar ădup ăoărepornireăaă
aparatului. Pentru acest lucru, se opre teăaparatulă iăseăa teapt ăcâtevaăsecundeăcuăelăoprit.ăMaiăapoiăseă
reporne teă aparatulă iă seă reîncearcaă ac iuneaă careă aă determinată ini ială apari iaă erorii.ă Dac ă eroareaă esteă
afi at ădinănou,ăv ărug măs ăconsulta iăcoloanaă„Rezolvare”ădinătabelulădeămaiăjos. 

 

14.3.1 Mesaje generale de eroare USB 

Cod eroare Cauz  Rezolvare 

USB Error 1 Defec iuneăportăUSB Aparatul trebuie verificat 

USB Error 2 Nuăexist ădispozitivăUSBăconectat Conecta iăîntâiădispozitivulăUSBăsiă
abiaămaiăapoiăselecta iăop iuneaăUSB. 

USB Error 3 Eroare de control intern Aparatul trebuie verificat 

USB Error 4 EroareăUSBănecunoscut  Aparatul trebuie verificat 

USB Error 5 Eroare interna a sistemului USB. Aparatul trebuie verificat 

USB Error 6 Tastaăro ieăstopăaăfostăac ionat ăpeăparcursulă
transferului de date. 

NUăîntrerupe iătransferulădatelorăprină
ac ionareaătasteiăro iiăstop. 
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14.3.2 Coduri de eroare pe parcursul stick-ului de memorie USB 

Cod eroare Cauz  Rezolvare 

USB Error 7 Stick-ul de memorie USB nu este conectat în 
modăcorespunz tor. 

Conecta i stick-ul în mod 
corespunz tor. 

 Stick-ul de memorie USB nu s-a detectat. 
Scoate iăstick-ulă iăreintroduce i-l în 
portul USB 

  Use another USB memory stick. 

USB Error 8 Nuăseăpoateăcreaăfi ier/folder. Scoate iăprotec iaălaăscriereăaăstick-
ului de memorie USB. 

  Se va repeta transferul de date 

USB Error 9 Eroareăintern  
Seăreporne teădispozitivulă iăseărepet ă
ac iunea. 

  
Dac ăeroareaăapareădinănou,ă
dispozitivul trebuie verificat. 

USB Error 10 Eroare scriere în director 
Seăreporne teădispozitivulă iăseărepet ă
ac iunea 

  
Dac ăeroareaăapareădinănou,ă
dispozitivul trebuie verificat. 

USB Error 11 Eroare numerotare directoare de pe stick. 
Seăreporne teădispozitivulă iăseărepet ă
ac iunea. 

  
Dac ăeroareaăapareădinănou,ă
dispozitivul trebuie verificat. 

USB Error 12 Eroareăcreareăfi ier. Scoate iăprotec iaălaăscriereăaăstick-
ului de memorie USB. 

USB Error 13  Se va repeta transferul de date 

  
Dac ăeroareaăapareădinănou,ă
dispozitivul trebuie verificat. 

USB Error 14 Eroareăintern  Se va repeta transferul de date 

USB Error 15  
Dac ăeroareaăapareădinănou,ă
dispozitivul trebuie verificat. 

USB Error 16 Eroareăintern  Se va repeta transferul de date 

  
Dac ăeroareaăapareădinănou,ă
dispozitivul trebuie verificat. 
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14.3.3 Coduriăeroareăimprimareăpeăoăimprimant  USB  

Errorcode Cauz  Rezolvare 

USB Error 17 
Nu s-aăconectatăoăimprimant ăcapabil ăs ă
suporte protocolul PCL, respectiv imprimanta nu 
esteăoăimprimant ăcomptibil ăcuăaparatul. 

Conecta iăoăimprimant ăcapabil ăs ă
suporteăprotocolulăPCLă iăreini ializa iă
imprimarea. 

USB Error 18 Eroareăimprimant  
Seăreporne teădispozitivulă iăseărepet ă
ac iunea. 

  
Dac ăeroareaăapareădinănou,ă
dispozitivul trebuie verificat. 

USB Error 19 Eroareămemorieăimprimant  
Reporni iăimprimantaă iărepeta iă
ac iunea 

USB Error 20  Testa iăoăimprimant ădiferit . 

USB Error 21 Eroareăînăimprimant  
Reporni iăimprimantaă iărepeta iă
ac iunea 

USB Error 22  Testa iăoăimprimant ădiferit . 

USB Error 23  Verifica iăimprimanta. 

USB Error 24   
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15. Declara ieădeăconformitate    

Declar mă prină prezenta,ă peă propriaă noastr ă r spundere,ă c ă produsulă descrisă subă „dateă tehnice”ă esteă ună
produsăcareăseăconformeaz ăurm toarelorăstandardeăsauădocumenteănormative: 

Document Descriere Edi ie Clasificare 

2006/95/CEE Directiva privindă armonizareaă legisla iiloră
statelor membre referitoare la echipamentele 
electriceă destinateă utiliz riiă înă cadrulă unoră
anumite limite de tensiune 

2007 D 

 

Prezentaădeclara ieădeăconformitateăî iăpierdeăvalabilitateaăînămomentulăînăcareăaparatulăesteămodificatăf r ă
consultareaăproduc torului. 
 

Documenta iileătehniceăsuntă
disponibileălaăurm toareaă
adres : 

Achim Spychalski-Merle, CEO 
PF-Schweißtechnologie GmbH 
Karl-Bröger-Str.10 
36304 Alsfeld 
Germany 

  
Loculă iădataădeclara iei Alsfeld, 01.04.2014 

 

Prezentaădeclara ieăesteănumaiăunăextrasădinădeclara iaăcomplet ădeăconformitate.ăDocumentulăcompletăseă
poate furniza la cerere. 
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16. Tabel coduri alfanumerice 

   
A B C 

   
D E  F 

   
G H I 

   
J K L 

   
M N O 

   
P Q R 

   
S T U 

   
V W X 

A B C

D E F

G H I

J K L

M N O

P Q R

S T U

V W X
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Y Z  

   
Space / 1 

   
2 3 4 

   
5 6 7 

   
8 9 0 

  

 

$ -  

16.1 Cod operator 
Pute iă utilizaă acestă codă ală operatoruluiă pentruă aă modificaă limbaă afi ajuluiă aparatului,ă dac ă op iuneaă
„Configurare sistem“ăesteăblocat . 
 

 
  

Y Z

 / 1

2 3 4

5 6 7

8 9 0

$ -
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Date generale 
 
V ărug măs ăciti iăîntregămanualul! 
Respecta iă cuă stricte eă ghidulă deă instalareă
întocmitădeăc treăproduc tor! 
Respecta iăreglement rileăspecificeădeăpeăplană
na ională iăinterna ionalădinăacest domeniu! 

R zuire 
 
Îndep rta iăoriceăfelădeămurd rieădeăpeă eav ! 
Marca iăclarăzonaădeăsudur ! 
Utiliza iăNUMAIăr zuitoareărotative! 

Cur are 
 

terge iăfoarteăbineă eava! 
Utiliza iă numaiă substan eă deă cur areă
aprobate! 
Utiliza iămaterialeăf r ăfibre! 

Marcare 
 
Nuăatinge iăzoneleăcareăauăfostăcur ate! 
Marca iăadâncimeaădeăinser ieăaăfitingului! 
Utiliza iănumaiămarkereăaprobate! 

Aliniere 
 
Utiliza iă dispozitiveă corespunz toareă deă
aliniere! 
Evita iăapari iaăfor elorămecaniceăasupraă eviloră
i fitingurilor! 

A tepta iă r cireaă suduriiă înainteă deă punereaă
instala ieiăsubăpresiune! 


