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HƯ
ƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
MÁY HÀN HỒ
H QUANG ĐIỆN
N XOAY CHIỀU
CHIỀ
Máy hàn hồ quang đđiện
ện xoay chiều
chi do Công ty cổ phần TBCN HÀN VIỆT
VI chế tạo và lắp
ráp, có dòng điện phù hợp từ
ừ que hàn
h 2 ly đến 5 ly và dòng điện cắt phùù hợp
h que 4 ly, ở 2 chế
độ điện áp nguồn 220V và điện
ện áp nguồn
ngu 380V. Máy hàn có nhiều
ề chủng
ủng lo
loại đa dạng mẫu mã
phù hợp với người tiêu dùng
CÁCH SỬ DỤNG
1. Khi hàn ở chế độ điệnn áp 220V (xem hhình A)
- Nếu điện áp nguồn thấp (từ
ừ 190V đến
đế 220V) thì đấu ở
vị trí đầu số 3
- Nếu điện áp nguồn cao (từ
ừ 230V đến 250V) thì
chuyển đầu từ đầu 3 xuống đầu 2
- Cả hai trường hợp đầu 0 giữ
ữ nguyên
nguy
2. Khi hàn ở chế độ điệnn áp 380V (xem hhình B)
- Nếu điện áp thấp (từ 350V đến 380V) thì
th đấu ở vị trí
đầu số 3
- Nếu điện áp nguồn cao (từ
ừ 400V đến 450V) thì
chuyển từ đầu 3 xuống đầu 2
- Cả hai trường hợp đầu 0 giữ
ữ nguyên
nguy
3. Cách đấu dây hàn (xem hình C)
- Dây mát đấu cố định vào cọc
ọc 0 (chung)
- Dây hàn đấu vào các vịị trí: Nhỏ,
ỏ, trung bình
b
hoặc lớn
tùy theo vật hàn dày hay mỏng
ỏng cho phù
ph hợp
Khi sử dụng máy hàn cần
ầ để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh va đập,
ập, tránh hắt
h nước vào và
đấu dây theo đúng chỉ dẫn của
ủ từng
ừng cấp
cấ điện áp

