
     РЕДКÓ ООД 

 
Ръководство за експлоатация  

на МИГ- МАГ заваръчен полуавтомат  
Оригинална инструкция 

 

   

 

Внимание! 
Моля, преди пускането на Вашата машина 

прочетете внимателно тази инструкция. 
 

Офис: 
гр. София, ж.к.”Дружба 2” 

ул. "Обиколна" 7 

тел. 02/978 3217 

факс 02/973 2294 

Магазин: 

гр. София, ж.к.”Дружба 2” 

ул. "Обиколна" 7 

тел. 02/978 4448 

Магазин: 

1220 София, 
ж.к. Надежда 1 

бул.„Ломско шосе” бл. 173 

тел./факс 02/ 936 10 82 
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1. Описание 
 

МИГ-МАГ полуавтоматите са технологичен вид машини, 

предназначени за заваряване с електродна тел в защитна газова среда. С 

тях могат да се заваряват нисколегирани и неръждаеми стомани, 

алуминий и сплавите му, някои цветни метали и др. Видът на 
използваната електродна тел и защитния газ трябва да са съобразени със 
заварявания материал. 

 

От основно значение за гарантиране качественото изпълнение на 
заваръчните работи е избора на подходящ работен режим. При 

необходимост потърсете съдействие от съответен специалист. 
 

2. Комплектация 
Всички машини, произвеждани във фирмата се подлагат на краен 

контрол по качеството и се предлагат на клиента след демонстрация на 
функционалност. Всяка машина е комплектована с кабел “маса”, на 
захранващите кабели са монтирани щепсели за присъединяване към 

мрежата. 
Моделите PRACTIC и SCORPIO са комплектовани с шланг. За 
останалите модели комплектацията шланг и редуцир-вентил са опция и се 
избират от клиента при закупуване на машината. 
Всяка машина е придружена от инструкция за експлоатация, 
гаранционна карта и декларация за съответствие според изискванията на 
БДС.  

 

3. Пускане на апарата в работа 
 

SCORPIO 170, 180, EUROMIG 200 
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1. Ключ “старт-стоп” 

2. Индикатор термозащита 
3. Евроконектор 

4. Кабел маса 
5. Превключвател на работното 

напрежение 
6. Потенциометър с ключ за 
включване на точков режим и 

регулиране на времето за 
заваряване 0.5-5 сек. 

7. Потенциометър за регулиране 
скоростта на телоподаване 

8. Предпазител 

9. Таблица с технически данни. 



 

С т р . 3  о т  8  M I G 1 7 0 , 1 8 0 , 2 0 0 _ v 0 2   

3.1. Свържете заваръчния шланг посредством евроконектора към централния 
куплунг на машината. Уверете се, че гайката е осигурила правилното 

подвеждане и доброто стягане на накрайника.** 

3.2. Поставете макарата с електродната тел така, че фиксиращия й отвор да 
съвпадне с щифта на носача. 

3.3. Изправете внимателно тела на 10-12 см от края и го прекарайте на ръка 
между ролките на телоподаващия механизъм докато го подведете в шланга. 
Проверете дали водещата ролка е обърната в правилната посока, в съответствие 
с избрания диаметър тел. Фиксирайте притискателната ролка и регулирайте 
натиска. 

3.4. Проверете диаметъра на контактната дюза на шланга. 
3.5. Включете машината към захранващата мрежа и пуснете на празен ход за 
да прокарате тел през шланга. Докато трае тази операция, желателно е шланга 
да е изправен, за да се осигури свободно преминаване на тела през всички 

водещи елементи и контактната дюза. 
3.6. Ако е необходимо, донастройте спирачния механизъм на носача, за да 
елиминирате инерцията на макарата при спиране. 

 

4. Практически съвети. 
4.1. Редовните грижи и поддръжка ще осигурят дълъг живот и безпроблемна 
експлоатация на Вашият апарат. 

4.2. Най-уязвимите части на горелката – контактната и газовата дюзи трябва 
редовно да се почистват. Препоръчително е обработването им със спрей или 

паста, които създават защитен филм против полепване на пръските при 

заваряване. Дистанцията между заваръчната вана и контактната дюза трябва да 
е 5 – 8 мм.  

4.3. Периодически продухвайте със сгъстен въздух бронята в шланга, 
телоподаващия блок и вътрешността на машината. Не я поставяйте да работи 

върху замърсена повърхност, за да не засмуква прах чрез вентилатора. 
 

5. Безопасност при работа и мерки за избягване на аварии. 
5.1. Машините са конструирани и изработени в съответствие с изискванията 
на EN 60974-1. 

5.2. ПО ВРЕМЕ НА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МАШИНАТА, 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗВАЖДАЙТЕ ЩЕПСЕЛА ОТ ЗАХРАНВАЩАТА 

МРЕЖА.  

5.3. За осигуряване безаварийна работа, поддържайте в изправност всички 

елементи на външните връзки – щепсел, контакт, захранващия и кабел “маса”, 

шланга. 
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5.4. При заваряване задължително използвайте предпазна маска. 
5.5. Не заварявайте в недобре проветрени помещения и в близост до 

запалителни материали. 

5.6. При констатиране на повреда или каквато и да била нередност в работата 
на апарата се обърнете към сервизните бази на фирмата, посочени в 
гаранционната карта. 

 

6. Евентуални неизправности, причини и начини за отстраняването им. 
 

Неизправност Евентуална причина Отстраняване 
Неравномерно 

телоподаване 
Слаб натиск на 
притискателната ролка 
върху тела 

Регулиране натиска 

   

 Несъответствие между 
диаметъра на тела и 

канала на водещата 
ролка 

Обръщане водещата 
ролка 

   

 Несъответствие между 
диаметрите на тела и 

бронята в шланга 

Смяна на бронята 

   

Наличие на шупли в 
заваръчния шев 

Липса на защитен газ 
бутилката 

Проверка на 
Регулиране дебита на 
защитния газ 

   

Непрекъснато 

пропускане на защитен 

газ 

Механично 

замърсяване на 
електромагнитния 
вентил 

Почистване 
вътрешността на 
вентила ** 

   

Залепване на тела в 
конт. дюза 

Износена контактна 
дюза 

Смяна дюза 

.   

 Несъответствие между 
тела и бронята в 
шланга 

Смяна броня 

Неизправност Евентуална причина Отстраняване 
  Слаб натиск на 

притиск. ролка върху 
тела 

Регулиране натиска 
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 Корозия по 

електродната тел 

Смяна на тела 

   

Поява на ел. Дъга 
между газовата дюза и 

детайла 

Натрупване пръски в 
газовата дюза 

Почистване газ. Дюза 
или смяна 

   

Машината не включва 
при команда старт 

Липса на захранване 
захранване 

Проверка 

   

 Задействана 
термозащита 

Да се изчака охлаждане 

Забележка: Проверката за задействана термозащита се прави при натиснат 
бутон на ръкохватката. Тогава индикаторната лампа трябва да свети. 



 

 

"РЕДКО" ООД ЗАВАРЪЧНИ МАШИНИ, ОБОРУДВАНЕ И СЕРВИЗ РЕДКÓ 
1582 София кв. Дружба 2, ул. "Обиколна" 7   тел. 978 3217  факс 973 2294 

 

ГАРАНЦИОННА КАРТА 
 

Kлиент:_________________ _________________________________________  

Адрес:  __________________________________________________________  

Изделие (тип): _________________________ Фабр. номер: _______________  

Дата на продажба:  ________________________________________________  

Гаранционен срок: 24 месеца от датата на продажба. 
 

Условия на експлоатация: Съгласно предписанията на производителя. 

Гаранцията не се отнася за кабели и шлангове.  

Гаранционният срок на кондензаторните батерии на монофазните моделите 
HANDY, PRACTIC, SCORPIO 170 и SCORPIO 200 е 12 месеца. 
При необходимост от гаранционно обслужване, машините се доставят в сер-
виз на производителя. 
 

Гаранцията е невалидна в следните случаи: 
1. Механична повреда, счупване. 
2. Ремонт от неупълномощени лица. 
3. Нарушаване условията на експлоатация. 
4. При повреда в случай на форсмажорни обстоятелства (пожар, наводнение, 
природни бедствия и др.) 

5. При работа с некачествени (нестандартни) консумативи. 
 

В съответствие с изискванията на чл. 120 от ЗЗП, независимо от търговската 
гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската 
стока с договора за продажба. 
 

Сервизни бази в страната: 

гр. София, кв. Дружба 2, ул. Обиколна №7 

тел.: 02/ 9790845 
 

гр. София, кв. Надежда, бул. Ломско шосе, бл.173 

тел/факс:02/936 10 82 
 

гр. Варна; Западна Индустриална Зона, 
 Завод Метал. 

тел. 052/ 51 14 73; моб. тел. 0886 39 65 11 
 

гр. Пловдив, ж.р. Тракия, ул. Ягодовско шосе 17  

тел/факс:032/ 28 01 49; моб. тел. 0879 21 86 32 
 

гр. В. Търново, , ул. „Магистрална” 31 

Склад за метали АЕРОН 

тел./факс 062/ 60 55 33; моб. тел. 0888 217 046 

гр. Шумен, ул. Индустриална 34 

тел./факс 054/ 86 52 89; моб.тел. 0886 433 713 
 

гр. Благоевград, ул. Ал. фон Хумболт 1 

(до BMW сервиз) 
тел./факс 073/83 38 14, моб. тел: 0885 50 55 47 
 

гр. Русе, ул.Свищов 7 

моб. тел. 0885 50 55 46 
 

гр. Бургас, ул. Индустриална 21 (бивш Г. 
Димитров) 
тел./факс: 056/ 84 10 78; моб. тел. 0884 61 21 80 

 

Изделието е проверено пред купувача. 
 

Продавач:...............................    Купувач: …………………... 



 

 

 

Бележки при извършени ремонти на изделието: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 

 

 

От РЕДКО ООД 

София 1582, кв. Дружба 2, ул. Обиколна №7 

Тел. 02/978 0341, 978 3217     факс 02/973 2294 

 

Декларираме, че при производството на заваръчни и  

плазморежещи машини,  водоохладителни системи и телоподаващи 

устройства, са спазени изискванията на следните стандарти: 

 

БДС-13548 EN-60974-1-2-5-12 

БДС-17383 EN-50078 

БДС-ISO 6848 BS-EN-50192 

БДС-ЕN 50060 ISO 7000 

БДС-EN 60204-1 БДС-EN 292-2+A1 

БДС-EN 60529 Пост. №140/19.06.08г. за приемане на 
наредба за съществените изисквания 
и оценяване съответствията на 
машините, ДВ.бр.61/08.07.08г. 

  

                      Производствен директор:  

 

 

                                                                                       /Димитър Станоев/ 
 

 

 
 

 

 

 

 


