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Esipuhe 
CTR7-pistehitsauskonetta käytetään 
autopeltikorjaamoissa autonvalmistajien käyttämän 
hitsausmenettelyn jäljittelyyn. Kaikki muu koneen 
käyttö, tai käyttö, joka on ristiriidassa tässä oppaassa 
annettujen ohjeiden kanssa, voi aiheuttaa 
henkilövahinkoja ja/tai vaurioittaa konetta. 

Car-O-Lineria ei voida millään tavoin pitää vastuussa 
sellaisesta tahallisesta tai tahattomasta vahingosta ja sen 
seurauksena olevasta rajoittamattomasta liikevoiton 
menetyksestä, tulonmenetyksestä, 
liiketoimintamahdollisuuksien menetyksestä, seisonta-
ajasta tai muusta vastaavasta haitasta riippumatta siitä, 
miten se on aiheutunut, joka aiheutuu tämän koneen 
virheellisestä käytöstä tai sen käyttämisestä muulla kuin 
tarkoitetulla tavalla. 

Takuu 
Car-O-Liner antaa yhden vuoden takuun, joka alkaa 
toimituspäivästä. Tämä takuu kattaa materiaalivirheet ja 
sen edellytyksenä on normaali hoito ja kunnossapito.  

Takuu edellyttää, että: 

- Kone on oikein asennettu ja tarkastettu voimassa 
olevien paikallisten määräysten mukaisesti. 

- Konetta ei ole muutettu tai rakennettu uudelleen ilman 
Car-O-Linerin antamaa hyväksyntää. 

- Kaikissa korjaustöissä käytetään Car-O-Linerin 
alkuperäisvaraosia. 

- Käyttö ja kunnossapito on suoritettu tämän oppaan 
ohjeiden mukaisesti. 

Kaikkien takuuta koskevien vaateiden yhteydessä on 
tarkastettava, että vika on ilmennyt takuuaikana ja että 
konetta on käytetty sen teknisissä tiedoissa mainitulla 
toiminta-alueella. Kaikissa vaateissa on mainittava tuote, 
tuotenumero ja sarjanumero. Nämä tiedot löytyvät 
leimattuina nimikilvestä, katso sen sijainti luvusta 1.2 
Merkinnät.  

 

Huomaa: 

Tässä käyttöoppaassa annetaan neuvoja ja ohjeita 
asennusta, käyttöä, kunnossapitoa ja vianetsintää varten.  

TÄRKEÄÄ!   Perehdy CTR7-pistehitsauskoneen oikeaan 
käyttöön lukemalla tämä opas huolellisesti. Tuotteiden 
kunnossapitoon ja huoltoon suositellaan käytettäväksi 
valtuutettua Car-O-Liner-jälleenmyyjää. Älä koskaan 
suorita tuotteissa korjauksia, säätöjä tai muita töitä, jotka 
voivat aiheuttaa henkilövahinkoja ja vahingoittaa 
tuotetta. 

Car-O-Liner-jälleenmyyjällä on palveluksessaan 
tehdaskoulutuksen saaneita teknikoita ja se keskittyy 
tarjoamaan parhaan yleisen kokemuksen uudesta Car-O-
Liner-tuotteestasi. Lisäksi valtuutetulla Car-O-Liner-
jälleenmyyjällä on valmius varmistaa, että kaikki Car-O-
Linerin edellyttämät tuotteen tarkastukset ja päivitykset 
suoritetaan. 

Tässä oppaassa olevat valokuvat ja piirustukset on 
tarkoitettu vain asian havainnollistamista varten, eivätkä 
ne välttämättä kuvaa tietyllä hetkellä markkinoilla 
saatavilla olevan koneen rakennetta. Kone on tarkoitettu 
käytettäväksi voimassa olevaa kauppatapaa ja 
asianmukaisia turvamääräyksiä noudattaen. Tässä 
oppaassa kuvattua konetta voidaan muuttaa ilman 
ennalta annettua ilmoitusta. 

Tämän julkaisun sisältöä voidaan muuttaa ilman ennalta 
annettua ilmoitusta. 

Tämä julkaisu sisältää tietoja, jotka on suojattu 
tekijänoikeuslailla. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa 
kopioida, tallentaa järjestelmään tiedonhakua varten tai 
siirtää missään muodossa, millään tavalla, ilman Car-O-
Linerin kirjallista suostumusta. 

 

Direktiivien ja standardien 
noudattaminen 
CTR7-pistehitsauskoneen on suunnitellut ja valmistanut 
Car-O-Liner AB. 
CTR7-pistehitsauskone täyttää sitä koskevat standardit ja 
direktiivit. Vain Car-O-Linerin hyväksymiä koneita ja 
varaosia saa käyttää yhdessä CTR7-pistehitsauskoneen 
kanssa. 
Kaikki muutokset, joita Car-O-Liner ei ole hyväksynyt, 
muuttavat Car-O-Linerin antamat sertifioinnit 
pätemättömiksi. 

 
 

Copyright © Car-O-Liner AB, 2013 
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1  Johdanto 
1.1 Yleistä 

CTR7 on keskitaajuudella toimiva pistehitsauskone, joka on suunniteltu 
autopeltikorjaamoille autonvalmistajien käyttämän hitsausmenettelyn 
jäljittelemiseen. Se koostuu hitsausyksiköstä [1] , johon on asennettu C-
kahva [2]. Lisävarusteena on saatavana tukivarsi [3], joka tukee C-kahvaa ja 
kannattelee elektrodin hitsauskaarta [4]. Ohjauspaneeli, jossa on näyttö 
hitsauskoneen asetuksia varten [5]. Myös lisävarusteena saatavaa 
monitoimipistoolia voidaan käyttää kytkemällä se hitsauskoneeseen.  

Turvallisuussyistä invertteriohjatun hitsauskoneen rakenne ja toiminta on 
tärkeää ymmärtää ennen sen käyttöä: 

• CTR7 käyttää hitsaukseen pelkästään sähköä, toisin kuin MIG-
hitsauskoneet, joissa käytetään hitsauslangasta tulevaa kaarta, joka 
muodostaa hitsauslangan materiaalista hitsauspisteen. Hitsi syntyy, 
kun vahva virta siirtyy metallien läpi; metallien vastus kuumentaa ja 
sulattaa metallit yhteen hitsauspisteeksi. 

• CTR7 C-kahvassa on myös sisäänrakennettu paineilmatoiminen 
toiminto, joka lauetessaan painaa automaattisesti hitsauskärkiä 
yhteen. Elektrodivoima on tärkeä osa hyvää vastushitsiä. Paineen 
asetus näkyy ohjauspaneelin näytössä ja sitä voidaan säätää 
paineensäätimellä. 

• Ajastin ohjaa hitsiin syötetyn virran kestoa. Ihanteena on tuottaa 
hitsi, jossa käytetään suurempaa virtaa lyhyemmän ajan, jolloin 
lämmönmuodostusta voidaan vähentää. 

• Kun paine säilyy automaattisesti sen jälkeen, kun virta kytkeytyy 
pois, hitsi jäähtyy paineen alla ja muodostaa siten kovettuneen ja 
vahvemman hitsin.  

 

TÄRKEÄÄ! Vain pätevä henkilöstö saa käyttää CTR7-hitsauskonetta. 
Hitsauskoneen käyttäjän on tunnettava pistehitsaus ja kolareissa 
vahingoittuneiden ajoneuvojen peltiosien kohdistus. 

 

VAROITUS! Siirrä hitsauskonetta aina kahvasta kiinni pitäen. Älä siirrä 
hitsauskonetta kaapelista tai kahvasta vetämällä. Hitsauskone saattaa kaatua 
ja aiheuttaa henkilövahinkoja tai sille saattaa aiheutua vakavia vaurioita. 
Konetta siirrettäessä hitsauspistooli on kiinnitettävä pidikkeeseensä (koneen 
sivulla) eikä se saa roikkua tukivarresta. Heiluva kahva saattaa aiheuttaa 
henkilövahinkoja tai aineellisia vahinkoja. 

Hitsausyksikkö [1] 
 

Lisävarusteena saatava 
tukivarsi [3] 
 

Elektrodin hitsauskaari 
[4] 

 

C-kahva [2] 
 

Ohjauspaneeli  
[5] 
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1.2 Hitsauskoneen yleiskuva 

CTR7 koostuu hitsausyksiköstä, johon on asennettu C-kahva. Se sisältää 
myös ulkoisen 
monitoimipistoolin. 

Hitsauskoneessa on seuraava jännite- ja taajuusyhdistelmä: 
 

• 400 V ± 10 %, 50–60 Hz, 3-vaihevirta 

Todellinen jännite ja taajuus on merkitty nimikilpeen, 
katso kohta 1.3 Merkinnät. 
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Kuva 1.2 CTR7:n yleiskuva. 

1.3 Merkinnät 

Nimikilpi sijaitsee hitsauskoneen etuosassa. 

 

 

 

Kuva 1.3 CTR7:n nimikyltti. 

Nimikilpi, CTR7 400 V, tuotenro 44806 

Nimikilpi, CTR7 400 V CCC, tuotenro 45819 
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2 Turvallisuus 
2.1 Yleistä 

CTR7 on suunniteltu ja testattu täyttämään tiukat turvallisuusvaatimukset. 
Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennen CTR7:n käyttöä ja tarvittaessa katso 
niistä ohjetta varmistaaksesi hitsauskoneen jatkuvan turvallisen käytön. 

Tämä oppaassa annetut tiedot kuvaavat ehdotettuja parhaita työtapoja. 
Yksilölliset vastuut ja paikalliset määräykset ovat silti aina etusijalla. 

CTR7 on suunniteltu ja valmistettu suurta huolellisuutta noudattaen 
niin, että se noudattaa kaikkia tämäntyyppisessä koneessa sovellettavia 
turvallisuusnäkökohtia. 
Käytön ja muun työn aikana jokaisen käyttäjän vastuulla on aina pitää 
huolta: 

• Omasta ja muiden henkilökohtaisesta turvallisuudesta. 

• Hitsauskoneen turvallisuudesta käyttämällä varusteita oikein tässä 
oppaassa annettujen kuvausten ja ohjeiden mukaisesti. 

Huomioimalla seuraavat turvaohjeet ja noudattamalla niitä CTR7-
pistehitsauskoneen käyttäjät varmistavat turvallisemmat työolot itselleen ja 
työtovereilleen. 

2.2 Varoitukset ja tärkeät huomautukset 

Koneissa ja Car-O-Linerin käyttöoppaissa käytetään seuraavan tyyppisiä 
turvamerkkejä: 
 

Kielletty 
Kieltää käyttäytymisen, joka voi aiheuttaa vammoja. 

Komento 
Kuvaa tiettyä vastuuta tai toimintaa. 

Varoitus 
Varoittaa henkilövahinkojen ja/tai koneiden vaurioitumisen riskeistä. 

Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavia varoituksia ja tärkeitä 
huomautuksia: 
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VAROITUS   
Sanaa Varoitus (lihavoituna) käytetään tässä oppaassa ilmaisemaan 
mahdollista vaaratilannetta, joka voi johtaa henkilövahinkoon. Ohjeessa 
annetaan yleensä lyhyt selostus ja kerrotaan mahdolliset seuraukset, ellei 
ohjetta ei noudateta. 

 

TÄRKEÄÄ  
Sanaa Tärkeää (lihavoituna) käytetään ilmaisemaan mahdollista 
vaaratilannetta, joka voi johtaa koneen vahingoittumisen ja/tai aiheuttaa 
ympäristöhaittoja. 

Sanaa Huomaa: (lihavoituna) käytetään painottamaan lisätietoja, joita 
tarvitaan hitsauskoneen ongelmattomaan tai optimaalisen käyttöön. 

Luvussa 2.3 "Turvamerkit" kuvattujen turvamerkkien lisäksi tässä 
käyttöoppaassa on mainittu seuraavat varoitukset ja tärkeät ilmoitukset:  

VAROITUS!   Älä käytä tai aseta hitsauskonetta lähelle vettä, kosteisiin 
paikkoihin tai ulkotiloihin. Henkilövahingon tai hitsauskoneen 
vaurioitumisen riski. 

 

VAROITUS!   Älä aseta hitsauskonetta epävakaalle tai epätasaiselle 
alustalle. Hitsauskone saattaa kaatua ja aiheuttaa henkilövahinkoja tai sille 
saattaa aiheutua vakavia vaurioita. 

 

VAROITUS!   Kaikkien sähköliitäntöjen tekeminen on annettava pätevän 
sähköasentajan tehtäväksi. Sähköiskun riski. 

 

VAROITUS!   Irrallaan olevat kaapelit ja letkut aiheuttavat 
kompastumisriskejä. Tapaturmariski. 

 

VAROITUS!   Älä koskaan kaada hitsauskoneeseen mitään nestettä. 
Loukkaantumisen tai hitsauskoneen vaurioitumisen riski. 

 

VAROITUS!   Pistehitsauskoneesta roiskuvat kipinät ja hitsausroiskeet 
voivat aiheuttaa tulipalon. Palovahingon vaara. 

 

VAROITUS!   Pistehitsauskoneesta roiskuvat kipinät ja hitsausroiskeet 
voivat vahingoittaa silmiä ja kasvoja. Henkilövahinkojen välttämiseksi käytä 
aina visiiriä. 
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VAROITUS!   Varmista, että tiedät, missä palonsammutusvälineet ovat. 
Tapaturmariski. 

 

VAROITUS!   Työkalut tai elektrodit voivat olla kuumia. Palovammojen 
riski. 

 

VAROITUS!   Hitsauskaaren kiinnitys kahvaa lujasti kääntämällä on 
tärkeää. 

 

VAROITUS!   Kaikki huolto ja kunnossapito on annettava Car-O-Linerin 
huoltohenkilöstön ja huoltopalveluiden tehtäväksi. Sähköiskun riski. 

 

VAROITUS!   Älä poista mitään hitsauskoneen kansia. Sähköiskun riski. 

 

VAROITUS!   Irrota hitsauskone pistorasiasta ennen huoltoa, puhdistusta 
tai kunnossapitoa. Sähköiskun riski. 

 

VAROITUS!   Vikavirtakatkaisinta (GFCI) on käytettävä. 

 

VAROITUS!   Älä poista kansia hitsauskonetta puhdistettaessa. Sähköiskun 
riski. 

 

VAROITUS!   Ennen kuin kytket pistotulpan käyttöpaikan pistorasiaan, 
varmista, että se on käyttöön sopiva. Jos se ei ole, älä aloita koneen käyttöä. 

 

VAROITUS! Älä ylitä hitsauskaaren turvamerkissä mainittua suositeltua 
arvoa (daN). Koneen vaurioitumisriski. 

 
 

VAROITUS! Siirrä hitsauskonetta aina kahvasta kiinni pitäen. Älä siirrä 
hitsauskonetta kaapelista tai kahvasta vetämällä. Hitsauskone saattaa kaatua 
ja aiheuttaa henkilövahinkoja tai sille saattaa aiheutua vakavia vaurioita. 
Konetta siirrettäessä hitsauspistooli on kiinnitettävä pidikkeeseensä (koneen 
sivulla) eikä se saa roikkua tukivarresta. Heiluva kahva saattaa aiheuttaa 
henkilövahinkoja tai aineellisia vahinkoja. 

  
 
 
 
 
  
 

VAROITUS!   Puristumisvaara (liikkuvia elektrodeja). 

 
 

VAROITUS!   Sähkömagneettinen kenttä voi vahingoittaa 
sydämentahdistimia, kelloja, magneettikortteja ja magneettisia tietovälineitä. 
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VAROITUS!   Tätä konetta käytettäessä on käytettävä asianmukaisia 
suojavarusteita (suojakäsineet, visiiri, suojavaatteet ja turvakengät). 

 

VAROITUS! Älä täytä vesisäiliöön mitään muuta kuin vettä (ja tarvittaessa 
pakkasnestettä). Virheellinen käsittely voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja/tai 
vaurioittaa konetta. 

 

VAROITUS! Huomaa, että tukivarsi on suunniteltu vain rajoitettua 
sivuttaista kiertokulmaa silmälläpitäen. Älä ylitä tätä kulmaa vetämällä 
roikkuvaa C-kahvaa sivuttain. Hitsauskone saattaa kaatua ja aiheuttaa 
henkilövahinkoja tai sille saattaa aiheutua vakavia vaurioita.  

 

VAROITUS! Huomaa, että tukivarsi on suunniteltu vain rajoitettua 
pystysuunnasta katsottuna 45°:n pitkittäistä toiminta-aluetta silmälläpitäen. 
Älä ylitä tätä kulmaa. Kun kevenninnostimen kiinnitysköysi on täysin 
ulkona, älä vedä roikkumassa olevaa C-kahvaa enempää. Hitsauskone 
saattaa kaatua ja aiheuttaa henkilövahinkoja tai sille saattaa aiheutua vakavia 
vaurioita. 

 

VAROITUS! Vältä hitsauskoneen kaatuminen tukivartta käytettäessä 
työskentelemällä aina edellä kuvatulla sallitulla alueella. 
Jos sinun täytyy yltää kauemmas, siirrä konetta. Katso luku 3.11.2 
Tukivarrella varustetun koneen siirtäminen. 

 

VAROITUS! Kun työskentelet niin, että C-kahva roikkuu tukivarren 
varassa, varmista aina, että pyörät pääsevät liikkumaan vapaasti. Muussa 
tapauksessa hitsauskone saattaa kaatua ja aiheuttaa henkilövahinkoja tai sille 
saattaa aiheutua vakavia vaurioita. 

 

VAROITUS! Tukivarsi on tarkoitettu ainoastaan kannattamaan C-kahvaa. 
 Sen varaan ei saa laittaa mitään muita esineitä. Suurin sallittu 
kiinnitysköyteen asetettavan taakan paino on 20 kg. Älä ylitä tätä rajaa. 
Hitsauskone saattaa kaatua ja aiheuttaa henkilövahinkoja tai sille saattaa 
aiheutua vakavia vaurioita. 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 

TÄRKEÄÄ!   Hitsin lähellä olevien materiaalien, kuten lasin tai tekstiilien 
vahingoittumisriski. 

 

TÄRKEÄÄ!   Varmista, että kaikki hitsattavan kohteen sisällä olevat 
sähkölaitteet on irrotettu verkkovirrasta. Häiriöriski. 

 



 
 

 
 

CTR7 Car-O-Liner AB 

45600, FI  - ver. 0, 2014-10 13
 13 

TÄRKEÄÄ!   Hyvän jäähdytystehon saavuttamiseksi älä koskaan käytä 
hitsauskonetta kytkemättä sitä paineilmaverkkoon. 

 

TÄRKEÄÄ!   Lue tämä opas huolellisesti perehtyäksesi hitsauskoneen 
oikeaan käyttöön. Älä jätä tätä tekemättä, sillä virheellinen käsittely voi 
aiheuttaa henkilövahinkoja ja vaurioittaa konetta. 

 

TÄRKEÄÄ!   Vain pätevä henkilöstö saa käyttää CTR7-hitsauskonetta. 
Hitsauskoneen käyttäjän on tunnettava pistehitsaus ja kolareissa 
vahingoittuneiden ajoneuvojen peltiosien kohdistus. 

 
 

TÄRKEÄÄ!   Älä sammuta hitsauskonetta, kun jäähdytys on käytössä! 

TÄRKEÄÄ!   Jos lämpösuojaky tkin on ky tkeny t hi tsauskoneen pois päältä, o ta yhteys Car-O-Linerin valtuutettuun huoltohenkilöstöön.  
 

TÄRKEÄÄ!   Omistajan vastuulla on varmistaa, että kone on asennettu 
annettujen ohjeiden mukaisesti. Omistajan vastuulla on myös varmistaa, että 
hitsauskone on tarkastettu sovellettavien määräysten mukaisesti ennen sen 
käyttöä. 

 

TÄRKEÄÄ!   Paineilman on oltava suodatettua eikä siinä saa olla öljyä tai 
kosteutta. Käytä ilmansuodatinta/vedenerotinta. 

 

TÄRKEÄÄ!  Maksimi ilmanpaine on 10 bar. Suositeltu ilmanpaine on 5–10 
bar. 

 

TÄRKEÄÄ!  Suositeltua ilmanpainetta ei yleensä pidä muuttaa! 

 

TÄRKEÄÄ!   Laadukkaiden hitsauspisteen saavuttamiseksi hitsattava 
kohde on tärkeää maadoittaa. 

 

TÄRKEÄÄ!   Kun monitoimipistoolia ja maadoitusliitintä ei käytetä, muista 
sijoittaa ne niin, että ne eivät ole sähkökontaktissa. Oikosulkuriski. 

 

TÄRKEÄÄ!   Muista aloittaa hitsaus kohdasta, joka on kauimpana 
maadoitusliittimestä. 

 
 

TÄRKEÄÄ!   Muista kytkeä maadoitusliitin kohtaan, jossa sisempi koripelti 
on tasainen eikä kaareva. 

 

TÄRKEÄÄ!   Ympäristönsuojelun vuoksi on tärkeää, että kone puretaan 
ympäristöystävällisellä tavalla. 
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TÄRKEÄÄ!  Hitsauskaari ja hitsauskaaren kannake on ennen kokoamista 
voideltava kuparitahnalla kiinni tarttumisen ehkäisemiseksi ja riittävän 
sähkönjohtavuuden ylläpitämiseksi. 

 

TÄRKEÄÄ!  Kaikissa suorissa elektrodeissa on sisäputki, joka on 
asennettava riittävän jäähdytyksen takaamiseksi. 

 

TÄRKEÄÄ!  Hitsausta ei ole mahdollista aloittaa ennen kuin 
jäähdytysvesipumpun virtaus on kytketty päälle. 

 

TÄRKEÄÄ! Kone on sidottava tukevasti ja etupyörien jarrut on lukittava 
kuljetustilaan. C-kahva on asetettava lavalle. 

 

TÄRKEÄÄ!  Ajoneuvon kantavan tukirakenteen yksipuolinen pistehitsaus 
ei ole sallittua. Se on sallittua vain ulkonäön parantamiseksi. 

 

TÄRKEÄÄ!   Yksipuolista pistehitsausta suoritettaessa ulkopellin on oltava 
ohuin pelti. Ulomman hitsattavan pellin paksuuden on oltava alle 1,5 mm ja 
sisemmän pellin paksuuden on oltava alle 2 mm 

 
 

TÄRKEÄÄ!   Kun monitoimipistoolia ja maadoitusliitintä ei käytetä, muista 
sijoittaa ne niin, että ne eivät ole sähkökontaktissa. Oikosulkuriski. 

 

TÄRKEÄÄ!  Ennen hitsauskoneen käynnistämistä uudelleen aseta 
elektrodihattu paikalleen ja täytä jäähdytysnesteellä, katso luku 3.6 
Jäähdytysnesteen täyttäminen. 

 

TÄRKEÄÄ!  Jos lämpösuojakytkin on kytkenyt hitsauskoneen pois päältä,  
ota yhteys Car-O-Linerin valtuutettuun huoltohenkilöstöön. 

  

TÄRKEÄÄ! Älä käytä suolaista vettä, murtovettä tai runsaasti kalkkia 
sisältävää vettä. 
Jos on et ole varma veden laadusta, käytä tislattua vettä. 

 

TÄRKEÄÄ! Jos lämmitintä käytetään alle jäätymispisteen olevissa 
lämpötiloissa, siinä on käytettävä Car-O-Linerin suosittelemaa 
pakkasnestettä. Jos konetta käytetään alle -10 °C:n lämpötilassa, 
erikoispakkasnestettä on käytettävä suurempana pitoisuutena. 
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TÄRKEÄÄ!  Omistajan vastuulla varmistaa, että työpaikka tuuletetaan 
hyvin paikallisella hitsaussavun imulaitteella. 

 

TÄRKEÄÄ!  Elektrodihattujen muoto on olennainen seikka ja 
elektrodihatut on vaihdettava säännöllisin väliajoin hyvien hitsaustulosten 
saavuttamiseksi! Uuden elektrodihatun säde on R15. 

 

TÄRKEÄÄ!   Hitsauskonetta pestäessä älä koskaan käytä vesisuihkua, 
pesuaineita, liuottimia, ohenteita tai bentseeniä, koska ne voivat vahingoittaa 
hitsauskonetta. 

 

VAROITUS!   Herkkää vikavirtakatkaisinta (GFCI) on aina käytettävä 
sähköverkossa hitsauskoneen suojaamiseksi hajavirralta. Hitsauskoneen 
vaurioitumisvaara. 
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2.3 Turvamerkit 

Osoitetussa paikoissa on aina oltava vahingoittumattomat turvamerkit (katso 
luku 2.3.1 "Turvamerkkien paikat"). Jos jotkin merkit ovat vahingoittuneet 
tai ne puuttuvat, käyttäjä on vastuussa niiden välittömästä vaihtamisesta. 
Hitsauskoneessa on seuraavat turvamerkit: 

 
 

VAROITUS! 
Riski kompastumisesta irrallaan oleviin letkuihin tms. (Tuotenro 99786) 
 

VAROITUS! 
Kaikkien sähköliitäntöjen tekeminen on annettava pätevän sähköasentajan 
tehtäväksi.  
Irrota kone verkkovirrasta ennen huolto- tai asennustöiden tekemistä. 
(Tuotenro 43720) 

VAROITUS! 
Puristumisvaara (liikkuvia elektrodeja), palovammojen vaara, 
sähkömagneettinen kenttä voi vahingoittaa sydämentahdistimia, kelloja, 
magneettikortteja ja magneettisia tietovälineitä. (Tuotenro 45516) 

 

VAROITUS! 
Tätä konetta käytettäessä on käytettävä asianmukaisia suojavarusteita 
(suojakäsineet, visiiri, suojavaatteet ja turvakengät). (Tuotenro 46002) 

 

VAROITUS! 
Maksimi ilmanpaine on 10 bar. Suositeltu ilmanpaine 
on 5–10 bar. 
(Tuotenro 43712) 
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2.3.1 Turvamerkkien paikat 

 

 Turvamerkkien paikat ovat:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2.1   Turvamerkkien paikat. 

 

 

 

Tuotenro 99786 
 

Tuotenro 43720 
 

Tuotenro 45516 
 

Tuotenro 43712 
 

Tuotenro 46002 
 



 
 

 
 

Car-O-Liner AB CTR7 

18 45600, FI  - ver. 0. 2014-10 

2.4 Turvalaitteet 
Jos C-kahvaa käytetään usein, hitsauskaapelit ja muuntaja kuumenevat 
voimakkaasti. Hitsauskoneen ylikuumenemisesta johtuvien 
toimintahäiriöiden estämiseksi sitä jäähdytetään jatkuvasti käytön aikana.  

 

2.4.1 Jäähdytys 
Puhallin käynnistyy, kun painat C-kahvan liipaisinta. CTR7:ssä on 
elektrodien, hitsauskaaren ja muuntajan/tasasuuntaajan vesijäähdytys. 

 

2.4.2 Ylikuumenemissuoja 

CTR7:ssä on ylikuumenemissuoja, joka valvoo hitsauskonetta C-kahvaa 
käytettäessä. Elektrodit kuumenevat, jos C-kahvaa käytetään usein, mikä voi 
vaikuttaa hitsauspisteen laatuun. 

Ylikuumenemissuoja toimii kahdella tasolla. Muuntajaa valvotaan 
lämpöanturilla ja lämpösuojakytkimellä. Ylikuumenemistilanteessa anturi ja 
kytkin kytkevät hitsauskoneen pois päältä. Hitsauskone on pois päältä, 
kunnes lämpötila laskee turvalliselle tasolle. Vaikka ylikuumenemisen 
yhteydessä hitsauskone on pois päältä, hitsauskoneen kotelon puhallin toimii 
edelleen. Kun hitsauskone on jäähtynyt, sitä voidaan jälleen käyttää. 

 

TÄRKEÄÄ!   Älä sammuta hitsauskonetta, kun jäähdytys on käytössä! 

 

TÄRKEÄÄ!  Jos lämpösuojakytkin on kytkenyt hitsauskoneen pois päältä,  
ota yhteys Car-O-Linerin valtuutettuun huoltohenkilöstöön. 
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2.4.3 Sähkömagneettisten häiriöiden aiheuttamat vaarat 

Hitsauskoneiden toiminnan aikana aiheutuu sähkömagneettisia häiriöitä. 
Hitsauskoneet on suunniteltu käytettäviksi teollisuusympäristössä. Niiden 
käyttö asuintiloissa voi aiheuttaa häiriöitä radio- ja televisiolähetysten 
vastaanottoon. 

Kentänvoimakkuus on erityisen suuri hitsaustyöpisteen välittömässä 
läheisyydessä ja se saattaa vaikuttaa elektronisten laitteiden 
(tietojärjestelmät, CNC-koneet jne.) toimintaan. Tämän takia ns. aktiivisten 
implanttien käyttäjät – henkilöt, joilla on sydämentahdistin, sydämen 
defibrillaattori, insuliinipumppu tai muu vastaava implantti – eivät saa 
työskennellä pistehitsauskoneiden parissa! 

Muista aina, että tämäntyyppinen kone tuottaa voimakkaita magneettikenttiä, 
jotka kohdistavat vahvan vetovoiman magneettisin metalleihin ja jotka 
voivat vaurioittaa kelloja, magneettijuovakortteja ja magneettisia 
tietovälineitä. Sydämentahdistimia käyttävien henkilöiden on otettava 
yhteyttä lääkäriin ennen hitsauskoneiden tai hitsaustyöpisteiden lähistölle 
menemistä. Tavanomaisten hitsauspistoolien kaapeleiden ympärille 
muodostuu voimakkaita magneettikenttiä, kun taas muuntajapistooli tuottaa 
kaapeleiden ympärille vain hyvin heikkoja magneettikenttiä: niiden 
voimakkuus on n. 2 % perinteisten pistoolien magneettikentistä. 

Henkilökunnan on käytettävä suojalaseja ja suojakäsineitä. Sormuksia, 
kelloja ja vaatteita, joissa on metalliosia, on vältettävä. 

Koneella tehtävään työhön osallistuvat henkilöt on suojattava kipinöitä 
vastaan. 

Sähkömagneettisten häiriöiden sietokyvyn ja yhteensopivuuden (EMC) 
säilyttämiseksi olet omistajan/käyttäjän ominaisuudessa vastuussa sen 
varmistamisesta, että 

• kone on liitetty vain työhön soveltuvaan maadoitettuun 
syöttöjärjestelmään 

• vakiokaapeleita ei muuteta muut tekniset muutokset suorittaa 
ainoastaan pätevä henkilöstö, joka pystyy jälkikäteen tarkastamaan, 
että kone edelleen täyttää EMC-säädösten edellytykset 

• olemassa olevat häiriönvaimentimet ja suodattimet sekä suojatut 
kaapelit korvataan ainoastaan samanlaisilla osilla. 

Sähkömagneettisia häiriöitä voidaan pienentää: 

• suorittamalla koko laitteiston säännöllinen huolto 
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• pitämällä hitsauskaapelit mahdollisimman lyhyinä  
• tarvittaessa suojaamalla hitsaustyöpisteen läheisyydessä olevat 

kaapelit, johdot ja sähkölaitteet 
 

CTR7 -pistehitsauskone käyttää suuria virtoja hitsauspisteen 
kuumentamiseen. Muuntaja syöttää tämän virran C-kahvan kautta 
hitsauspisteeseen. Virta luo sähkömagneettisia kenttiä (EMF) C-kahvan ja 
muuntajan ympärille. 

Altistuminen korkeille EMF-arvoille voi olla haitallista ja altistumisen 
vähentämiseksi hyväksyttävälle tasolle hitsauspistoolin käyttäjän on 
hitsauksen aikana pidettävä pää ja vartalo vähimmäisetäisyydellä 
muuntajasta ja C-kahvasta seuraavalla tavalla: 
 
Huomaa! C40-hitsauskaarta käytettäessä etäisyyden C-kahvaan on oltava 
vähintään 500 mm ja muuntajaan vähintään 300 mm.  
 
Huomaa! C500-hitsauskaarta käytettäessä etäisyyden on oltava vähintään 
600 mm ja muuntajaan vähintään 450 mm. 
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3 Asennus 
3.1 Yleistä 

Hitsauskone tutkitaan ja tarkastetaan ennen tehtaalta lähtöä tasaisen laadun 
ja mahdollisimman suuren luotettavuuden takaamiseksi. Seuraavassa on 
annettu asennusohjeet sekä yleisiä vihjeitä ja ohjeita. 

VAROITUS!   Älä käytä tai aseta hitsauskonetta lähelle vettä, kosteisiin 
paikkoihin tai ulkotiloihin. Henkilövahingon tai hitsauskoneen 
vaurioitumisen riski. 

 

VAROITUS!   Älä aseta hitsauskonetta epävakaalle tai epätasaiselle 
alustalle. Hitsauskone saattaa kaatua ja aiheuttaa henkilövahinkoja tai sille 
saattaa aiheutua vakavia vaurioita. 

 

TÄRKEÄÄ!   Omistajan vastuulla on varmistaa, että kone on asennettu 
annettujen ohjeiden mukaisesti. Omistajan vastuulla on myös varmistaa, että 
hitsauskone on tarkastettu sovellettavien määräysten mukaisesti ennen sen 
käyttöä. 

Ennen käyttöä hitsauskone on asennettava seuraavassa esitettyjä vaiheita 
noudattaen: 

• Virransyötön liittäminen. 
• Paineilmansyötön liittäminen. 

3.2 Pakkauksen ja toimituksen tarkastus 

Tarkasta toimitus ja vertaa sitä pakkauslistaan, rahtikirjaan tai muihin 
toimitusasiakirjoihin nähdäksesi, että kaikki osat ovat mukana ja että niiden 
määrät ovat oikeat. Tarkasta CTR7 huolellisesti varmistaaksesi, ettei se ole 
kärsinyt mitään vahinkoa kuljetuksen aikana. Jos jokin osa on vaurioitunut 
tai puuttuu, hitsauskonetta ei saa käyttää ennen kuin osa on korjattu tai 
korvattu. Jos jotakin puuttuu, ota yhteyttä toimittajaan. 

Poista hitsauskoneesta kaikki pakkausmateriaalit. 
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3.3 Hitsauskoneen kokoonpano 

Ennen käyttöä hitsauskone on koottava seuraavasti: 

1 Kiinnitä MMI-pilari (a) hitsauskoneen päälle kiristämällä 
kuusiokoloruuvi 
 (b) neljän koukun (c) kiinnittämiseksi pilariin. 
          Pilaria kiinnittäessäsi varo sähkökaapeleita (d)! 

2 Lukitse pilari kahdella kuusiokoloruuvilla (e). 
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3.4 Virransyötön liittäminen 

CTR7 vaatii seuraavan jännite-/taajuusyhdistelmän: 
• 400 V -5 % + 10 %, 50 Hz, 3-vaihevirta 

Tarvittava jännite ja taajuus on asetettu koneen lähtiessä valmistajalta. 

Huomaa:   Varmista, että verkkovirran jännite ja taajuus ovat samat kuin 
mitä hitsauskoneeseen on merkitty. Todellinen jännite ja taajuus on merkitty 
nimikilpeen (katso luku 1.3 "Merkinnät").  

Virtalähteen on oltava maadoitettu. Virransyöttö on myös suojattu 
sulakkeella seuraavasti:  
• 400 V syöttö vaatii 32 ampeerin hitaan sulakkeen (katkaisija 32D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistehitsauskone voidaan liittää ainoastaan teollisuusympäristöön 
tarkoitettuun julkiseen pienjänniteverkkoon. 

Vain pätevä henkilöstö, joka tuntee turvaohjeet, saa asentaa hitsauskoneen. 
Valinnaisesti pistehitsauskone voidaan suunnitella käyttämään 
erikoisjännitettä. Ennen pistehitsauskoneen kytkemistä sähköverkkoon 
tarkasta, että verkkojännite vastaa arvokilvessä ilmoitettua. 

Kytke hitsauskoneet vain maadoitettuihin pistorasioihin! Liitäntäkaapeleiden 
on oltava moitteettomassa kunnossa ja niissä on oltava suojajohdin ja 
pistotulppa! 

Verkkovirtaliitäntä 
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Varmista, että hitsauskoneen arvokilvessä ilmoitetut liitäntätiedot vastaavat 
käyttöpaikan verkkojännitettä ja sulaketta. Katso teknisistä tiedoista (katso 
luku 10 Tekniset tiedot) kaapelien poikkileikkaus sekä hitaiden sulakkeiden 
ampeeriluku. Huollon helpottamiseksi hitsauskoneen virransyöttö on 
suositeltavaa kytkeä pääkytkimen kautta. 

VAROITUS!   Ennen kuin kytket pistotulpan käyttöpaikan pistorasiaan, 
varmista, että se on käyttöön sopiva. Jos se ei ole, älä aloita koneen käyttöä. 

Kaikki hitsauskoneet, jotka eivät ole valmiita liitettäviksi sähköverkkoon 
heti toimituksen jälkeen, on annettava pätevän sähköasentajan liitettäviksi 
(IEC 3544 / DIN EN 60204/1) voimassa olevien määräysten mukaisesti. 
Sama koskee koneita, jotka on suunniteltu monijännite- tai erityisliitäntää 
varten – niiden käyttämä jännite on asianmukaisesti muutettava käytössä 
olevaa verkkojännitettä vastaavaksi. Jokainen vaihesuhde on mahdollinen, 
koska sillä ei ole vaikutusta tuulettimien ja pumppujen pyörimissuuntaan. 
12 kA:n virranvoimakkuutta käytettäessä sähköverkon impedanssin on 
oltava alle 0,06 ohmia ja reaktanssin 0,04 ohmia ja 8 kA:n 
virranvoimakkuutta käytettäessä sähköverkon impedanssin on oltava alle 
0,19 ohmia ja reaktanssin 0,12 ohmia. 

 

VAROITUS!   Kaikkien sähköliitäntöjen tekeminen on annettava pätevän 
sähköasentajan tehtäväksi. Sähköiskun riski. 

 

VAROITUS!   Irrota hitsauskone pistorasiasta ennen asennusta. Sähköiskun 
riski. 

 

VAROITUS!   Vikavirtakatkaisinta (GFCI) on käytettävä. 

 

 

 

3.4.1 Maadoitusriski 

 
CTR7:ssä on maadoitettu hitsauspistooli. Tämän takia hitsattava kappale on 
eristettävä maasta. Mitään muuta työtä maadoitetuilla laitteilla ei saa tehdä 
samaan aikaan hitsauksen kanssa. Käytä aina vikavirtakatkaisinta 
 hitsauskoneen suojaamiseksi hajavirralta. 
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Kuva 3.1   Maadoitusriski 

 

 

VAROITUS!   Herkkää vikavirtakatkaisinta (GFCI) on aina käytettävä 
sähköverkossa hitsauskoneen suojaamiseksi hajavirralta. Hitsauskoneen 
vaurioitumisvaara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Paineilman liittäminen 

CTR7 on liitettävä paineilmaverkkoon. 
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1.  Liitä hitsauskone paineilmaverkkoon hitsauskoneen takana olevan 
ruuviliitännän 
 kautta normaalia paineilmaliitintä käyttäen. 
 

2.  Varmista, että paineilmanverkon minimipaine hitsauskoneeseen 
 on vähintään 5–10 bar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÄRKEÄÄ!   Paineilman on oltava suodatettua eikä siinä saa olla öljyä tai 
kosteutta. Käytä ilmansuodatinta/vedenerotinta. 

 
 

TÄRKEÄÄ!  Maksimi ilmanpaine on 10 bar. Suositeltu ilmanpaine on 5–10 
bar. 

 

 

 

 

 

Ruuviliitäntä G 1/4 "(tuloilma). 
Kiristä liittimet momenttiin: 88-102 Nm 

Pikaliitin 
(ei sisälly 

 



 
 

 
 

CTR7 Car-O-Liner AB 

45600, FI  - ver. 0, 2014-10 27
 27 

3.6 Jäähdytysnesteen täyttäminen 

Käytä Car-O-Linerin erikoispakkasnestettä (tuotenro 33944). Sekoita 3 litraa 
tiivistettä 17 litraan puhdasta vettä, katso alla olevia vedenlaatutietoja 
(CTR7:n säiliön tilavuus on 20 litraa). Jäätymispiste -10 °C. 

 

VAROITUS! Älä täytä vesisäiliöön mitään muuta kuin vettä (ja tarvittaessa 
pakkasnestettä). Virheellinen käsittely voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja/tai 
vaurioittaa konetta. 

 

TÄRKEÄÄ! Älä käytä suolaista vettä, murtovettä tai runsaasti kalkkia 
sisältävää vettä. 
Jos on et ole varma veden laadusta, käytä tislattua vettä. 

 

TÄRKEÄÄ! Jos lämmitintä käytetään alle jäätymispisteen olevissa 
lämpötiloissa, siinä on käytettävä Car-O-Linerin suosittelemaa 
pakkasnestettä. Jos konetta käytetään alle -10 °C:n lämpötilassa, 
erikoispakkasnestettä on käytettävä suurempana pitoisuutena. 

1. Irrota vesisäiliön päällä oleva kansi. 

2. Täytä vesisäiliö vedellä, johon on sekoitettu pakkasnestettä. 

 

HUOMAA: Älä täytä säiliötä kokonaan, jotta kuumalle vedelle jää tilaa 
laajentua. Maksimi-/minimitaso on merkitty jäähdytysnesteen näyttöön. 

 

Minimimäärä 
 

 

Maksimimäärä 
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3.7 Jäähdytysjärjestelmän tyhjentäminen 

 

                                                                   1.   Katkaise veden virtaus, 
                                                                         katso luku 6.6 Jäähdytysveden sulkeminen. 

                                                                   2.    Irrota toinen kahdesta C-kahvan elektrodihatusta, 
                                                                          katso luku 4.5.3 Elektrodihattujen vaihtaminen. 

                       3.    Aseta ämpäri C-kahvan alle jäähdytysnesteen keräämistä 
varten. 

                       4.    Käynnistä veden virtaus, 
                                                                           katso luku 6.6 Jäähdytysveden sulkeminen. 

                       5.    Sulje veden virtaus heti, kun se alkaa pumpata ilmaa. 

    

 

TÄRKEÄÄ! Ennen hitsauskoneen käynnistämistä uudelleen aseta 
elektrodihattu paikalleen ja täytä jäähdytysnesteellä, katso luku 3.6 
Jäähdytysnesteen täyttäminen. 
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3.8 C-kahvan muuntajapistooli 

CTR7:n C-kahvassa on muuntajapistoolitekniikkaa 
suuremman toiminta-alueen saavuttamiseksi, ja se sisältää useita 
ominaisuuksia: 

1. Ylempi kahva 

2. Liipaisin 

3. Tukivarren kiinnitysrengas 

4. Elektrodi 

5. Elektrodi 

6. Elektrodihatut 

7. Normaali elektrodin hitsauskaari, kidan syvyys 80 mm, 
vesijäähdytteinen 

8. Elektrodin hitsauskaaren kiristysvipu 

9. Elektrodin hitsauskaaren jäähdytysnesteletkut 

10. Kahvassa lukitusnuppi pistoolin rungon kiertämistä varten 

11. Alempi kahva 

12. Muuntaja 

13. Monitoimipistoolin ohjauskaapelin liitin 
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Kuva 3.2   C-kahvan muuntajapistooli 

3.8.1 C-kahvan pistoolin rungon kiertäminen 

Hitsauksen helpottaaksesi C-kahvan pistoolin runkoa voidaan kääntää 
haluttuun kulmaan. 

1. Vapauta kääntyvän renkaan nuppi. 

2. Kierrä C-kahvan runkoa (enintään liipaisinkaapelin salliman 
matkan)! 

                                                              3.   Lukitse kääntyvän renkaan nuppi. 
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3.9 C-kahvan tarvikkeet, lisävarusteena saatavana olevat elektrodin hitsauskaari 

CTR7:ään on lisävarusteena saatavana kolmen tyyppisiä elektrodin 
hitsauskaarta: 

1. kidan syvyys 40 mm, ilmajäähdytteinen 

2. kidan syvyys 350 mm, vesijäähdytteinen 

3. kidan syvyys 500 mm, vesijäähdytteinen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3.3   C-kahvan tarvikkeet, lisävarusteena saatavana olevat elektrodin 
hitsauskaari 
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Katso ohjeet hitsauskaaren, elektrodien ja hattujen vaihtamiseksi  
luvusta 4.5 C-kahvan valmistelu hitsausta varten. 

3.10 Monitoimipistooli (lisävaruste) 

Lisävarusteena saatavaan monitoimipistooliin voidaan liittää useita työkaluja 
 CTR7:n käyttöalan laajentamiseksi: 

• Yksittäispiste 
• Lommonoikaisutyökalu  
• Aaltolanka 
• Ruuvi 6 mm 
• Ruuvi 5 mm 
• Clippihitsit 
• Pistesaumakehitsi 
• Hiilipuikko 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Kuva 3.4   Monitoimipistooli 
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Katso lisätietoja monitoimipistoolista  
luvusta 6.8 Monitoimipistoolin asetukset 

3.11 Tukivarsi (lisävaruste) 

CTR7:ään voidaan liittää lisävarusteena saatavana oleva tukivarsi  
C-kahvan tukemista varten. 
Katso lisätietoja tukivarren asennuksesta erillisestä ohjeesta Support arm 
Installation (Tukivarren asennus). 
 

Kuva 3.5   Lisävarusteena saatava tukivarsi 

Huomaa! Käytä jatkojohtoa yltääksesi matalalla oleville hitsausalueille. 

 

VAROITUS! Tukivarsi on tarkoitettu ainoastaan kannattamaan C-kahvaa. 
 Sen varaan ei saa laittaa mitään muita esineitä. Suurin sallittu 
kiinnitysköyteen asetettavan taakan paino on 20 kg. Älä ylitä tätä rajaa. 
Hitsauskone saattaa kaatua ja aiheuttaa henkilövahinkoja tai sille saattaa 
aiheutua vakavia vaurioita. 

Suurin sallittu 
kiinnitysköyteen 

asetettavan taakan 
paino on 20 kg. 

  
C-kahvan paino on  

enintään 18 kg  
(C500-hitsauskaarta 

käytettäessä). 
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3.11.1 Työskentely C-kahvan roikkuessa tukivarren varassa 

 

VAROITUS! Huomaa, että tukivarsi on suunniteltu vain rajoitettua 
sivuttaista kiertokulmaa silmälläpitäen (kuva 1). Älä ylitä tätä kulmaa 
vetämällä roikkuvaa C-kahvaa sivuttain. Hitsauskone saattaa kaatua ja 
aiheuttaa henkilövahinkoja tai sille saattaa aiheutua vakavia vaurioita.  

 

VAROITUS! Huomaa, että tukivarsi on suunniteltu vain rajoitettua 
pystysuunnasta katsottuna 45°:n pitkittäistä toiminta-aluetta silmälläpitäen 
(kuva 2). Älä ylitä tätä kulmaa. Kun kevenninnostimen kiinnitysköysi on 
täysin ulkona, älä vedä roikkumassa olevaa C-kahvaa enempää. Hitsauskone 
saattaa kaatua ja aiheuttaa henkilövahinkoja tai sille saattaa aiheutua vakavia 
vaurioita. 

 

VAROITUS! Vältä hitsauskoneen kaatuminen tukivartta käytettäessä 
työskentelemällä aina edellä kuvatulla sallitulla alueella. 
Jos sinun täytyy yltää kauemmas, siirrä konetta. Katso luku 3.11.2 
Tukivarrella varustetun koneen siirtäminen. 

 

VAROITUS! Kun työskentelet niin, että C-kahva roikkuu tukivarren 
varassa, varmista aina, että pyörät pääsevät liikkumaan vapaasti. Muussa 
tapauksessa hitsauskone saattaa kaatua ja aiheuttaa henkilövahinkoja tai sille 
saattaa aiheutua vakavia vaurioita. 

 

 

 

 

 

 

 

 Kuva 2. C-kahvan asento ei saa ylittää 45°:n 
pystysuunnasta mitattua pitkittäissuuntaista toiminta-
aluetta! 
z 
 

Kuva 1. C-kahvan asento ei saa ylittää  
rajoitettua sivuttaista kiertokulmaa! 
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3.11.2 Tukivarrella varustetun koneen siirtäminen 
 

 

VAROITUS! Siirrä hitsauskonetta aina kahvasta kiinni pitäen. Älä siirrä 
hitsauskonetta kaapelista tai kahvasta vetämällä. Hitsauskone saattaa kaatua 
ja aiheuttaa henkilövahinkoja tai sille saattaa aiheutua vakavia vaurioita. 
Konetta siirrettäessä hitsauspistooli on kiinnitettävä pidikkeeseensä (koneen 
sivulla) eikä se saa roikkua tukivarresta. Heiluva kahva saattaa aiheuttaa 
henkilövahinkoja tai aineellisia vahinkoja. 
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3.12 Kuljettaminen 

Kun siirrät konetta uuteen työpisteeseen, vapauta jarrut (1) ja sen jälkeen 
vedä tai työnnä konetta kahvasta (2). Kiinnitä huomiota esteisiin, kuten 
hajallaan oleviin kaapeleihin ja lattian epätasaisiin kohtiin! 

Kun siirrät hitauskonetta toiseen paikkaan,  
irrota ensin virtakaapeli ja paineilmaletku. Käytä ramppia (3) ja siirrä kone 
sen avulla kuormalavalle. Aseta C-kahva lavalle (4),  
ei C-kahvan pidikkeeseen. Nosta kuormalava haarukkatrukilla. Hitsauskone 
on kiinnitettävä lujasti lavaan ennen kuljetusta, samalla tavalla kuin silloin, 
kun se  
toimitettiin valmistajalta! 

Ennen sellaisen hitsauskoneen kuljettamista alle -5 °C lämpötiloissa, joka on 
täytetty kalkittomalla vedellä ja Car-O-Linerin erikoispakkasnesteellä, 
tyhjennä jäähdytysneste kokonaan. Täytä järjestelmään 2 l puhdasta 
erikoispakkasnestettä ja käynnistä kone. Anna nesteen kiertää yhdessä 
jäljellä olevan jäähdytysnesteen kanssa järjestelmässä. 

Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat virheellisestä 
kuljetuksesta! 

TÄRKEÄÄ! Kone on sidottava tukevasti ja etupyörien jarrut on lukittava 
kuljetustilaan. C-kahva on asetettava lavalle. 
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3.13 Varastointi 

Kun pakattua tai pakkaamatonta hitsauskonetta ja sen lisävarusteita 
varastoidaan, seuraavien varastointia koskevien ehtojen on täytyttävä: 

• Varastoinnin on tapahduttava sisätiloissa 
• Suurin ilmankosteus 80 % 
• Ympäröivän ilman lämpötila-alue: -15 °C* – +45 °C 

* Alin lämpötila -15 °C, koskee vain koneita, joiden säiliö on tyhjä. 
Tyhjennä jäähdytysneste koneesta kokonaan ennen täynnä puhdasta vettä 
(luvun 3.6 vedenlaatua koskevien tietojen mukaan) ja Car-O-Linerin 
erikoispakkasnestettä olevien koneiden varastointia alle -10 °C:een 
lämpötilassa. Jos varastointi tapahtuu alle -10 °C:een lämpötilassa, täytä 
järjestelmään 2 litraa puhdasta erikoispakkasnestetiivistettä, käynnistä kone 
ja anna nesteen kiertää. 

Sopivat varotoimet ovat tarpeen koneen suojaamiseksi kosteudelta, lialta ja 
korroosiolta. Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat 
virheellisestä varastoinnista! 
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4 Käyttö 
4.1 Ennen hitsauksen aloittamista 

Ennen kuin aloitat hitsauksen, lue tämän käyttöoppaan ohjeet ja varmista, 
että ymmärrät ne. Muista noudattaa myös auton valmistajan ohjeita sekä 
mm. hitsausparametreja. 

CTR7 kohdistaa työkappaleeseen jopa 10 000 A:n virran. Kun virta 
johdetaan työkappaleen läpi, metallien vastus kuumentaa metallin ja metallit 
sulavat yhteen hitsauspisteeksi. 
 

VAROITUS!   Älä käytä tai aseta hitsauskonetta lähelle vettä, kosteisiin 
paikkoihin tai ulkotiloihin. Loukkaantumisen tai hitsauskoneen 
vaurioitumisen riski. 

 

VAROITUS!   Älä aseta hitsauskonetta epävakaalle tai epätasaiselle 
alustalle. Hitsauskone saattaa kaatua ja aiheuttaa henkilövahinkoja tai sille 
saattaa aiheutua vakavia vaurioita. 

 

VAROITUS!   Älä koskaan kaada hitsauskoneeseen mitään nestettä. 
Loukkaantumisen tai hitsauskoneen vaurioitumisen riski. 

 

VAROITUS!   Pistehitsauskoneesta roiskuvat kipinät ja hitsausroiskeet 
voivat aiheuttaa tulipalon. Palovahingon vaara. 

 

VAROITUS!   Varmista, että tiedät, missä palonsammutusvälineet ovat. 
Tapaturmariski. 

 

VAROITUS!   Tätä konetta käytettäessä on käytettävä asianmukaisia 
suojavarusteita (suojakäsineet, visiiri, suojavaatteet ja turvakengät). 

 
 

VAROITUS!   Irrallaan olevat kaapelit ja letkut aiheuttavat 
kompastumisriskejä. Tapaturmariski. 

 

VAROITUS!   Puristumisvaara (liikkuvia elektrodeja). 

 
 

TÄRKEÄÄ!   Hitsin lähellä olevien materiaalien, kuten lasin tai tekstiilien 
vahingoittumisriski. 
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TÄRKEÄÄ!   Varmista, että kaikki hitsattavan kohteen sisällä olevat 
sähkölaitteet on irrotettu verkkovirrasta. Häiriöriski. 

 

TÄRKEÄÄ!   Hyvän jäähdytystehon saavuttamiseksi älä koskaan käytä 
hitsauskonetta kytkemättä sitä paineilmaverkkoon. 

 

TÄRKEÄÄ!   Vain pätevä henkilöstö saa käyttää hitsauskonetta. 
Hitsauskoneen käyttäjän on tunnettava pistehitsaus ja kolareissa 
vahingoittuneiden ajoneuvojen peltiosien kohdistus. 

 

TÄRKEÄÄ!   Omistajan vastuulla on varmistaa, että kone on asennettu 
annettujen ohjeiden mukaisesti. Omistajan vastuulla on myös varmistaa, että 
hitsauskone on tarkastettu sovellettavien määräysten mukaisesti ennen sen 
käyttöä. 

 

TÄRKEÄÄ!   Omistajan vastuulla varmistaa, että työpaikka tuuletetaan 
hyvin paikallisella hitsaussavun imulaitteella. 

 

VAROITUS!   Pistehitsauskoneesta roiskuvat kipinät ja hitsausroiskeet 
voivat vahingoittaa silmiä ja kasvoja. Henkilövahinkojen välttämiseksi käytä 
aina visiiriä. 

 

4.2 Hitsauskoneen käynnistäminen 

Hitsauskone on asianmukaisesti asennettu ja liitetty sähköverkkoon. 
Käynnistä nyt kone pääkytkimestä. 
Kun kone on kytketty päälle, hitsauksen ohjausjärjestelmä käynnistää sen 
noin 5–10 sekunnissa. Tänä aikana  
Car-O-Linerin logo näkyy näytössä. Tämän jälkeen näytössä näkyvät C-
kahvatila ja Auto 1 -tila. 

 

 

 

 

Pääkytkin 
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Kuva 4.1   Hitsauskoneen käynnistäminen 

4.3 Hitsauskoneen ilmanpaineen asettaminen 

Paineilmaa käytetään C-kahvan pakottamiseksi sulkeutumaan ja 
avautumaan. 

Ilmanpainetta säädetään paineensäätimestä, ja asetettu paine näkyy näytössä. 

TÄRKEÄÄ!  Suositeltua ilmanpainetta ei yleensä pidä muuttaa! 

Säädä ilmanpaine näytössä näkyvän asetetun arvon mukaan. 

1. Avaa paineensäätimen lukitus [1] vetämällä se ulos. 

2. Aseta ilmanpaine kääntämällä paineensäädintä. 

- Suurenna ilmanpainetta kääntämällä paineensäädintä myötäpäivään.  
- Pienennä ilmanpainetta kääntämällä paineensäädintä vastapäivään. 

3. Säädä ilmanpaine suositeltuun arvoon näytön [2] mukaan. 

4. Lukitse paineensäädin painamalla sitä. 

 

 

 

 

Kuva 4.2   Paineilman paineen asettaminen 
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4.4 C-kahvan liipaisimen käyttäminen 

Kun C-kahvan liipaisinta [1]  painetaan, elektrodi [2] siirtyy ulos 
työkappaletta vasten ja hitsausjakso käynnistyy. 
Hitsausjakso voidaan katkaista ennen hitsausvirran aktivointia 
(noin 0,5 sekuntia) vapauttamalla liipaisin. 
Kun hitsausvirta on käynnistynyt, hitsausjaksoa ei voi katkaista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4.3   C-kahvan liipaisimen käyttäminen 

 

VAROITUS!   Puristumisvaara (liikkuvia elektrodeja). 

 

 

 

 



 
 

 
 

Car-O-Liner AB CTR7 

42 45600, FI  - ver. 0. 2014-10 

4.5 C-kahvan valmistelu hitsausta varten 

Tässä luvussa kuvattuja toimintoja suoritettaessa C-kahva on suositeltavaa 
pitää C-kahvan pidikkeessä. 

4.5.1 Elektrodin hitsauskaaren vaihtaminen 

Vaihda elektrodin hitsauskaari seuraavien ohjeiden mukaisesti: 

1. Sulje vesipumpun virtaus painamalla "Water flow" -painiketta. 

2. Vapauta kääntyvän renkaan nuppi. 

3. Kierrä C-kahvan runkoa 180o. 



 
 

 
 

CTR7 Car-O-Liner AB 

45600, FI  - ver. 0, 2014-10 43
 43 

4. Vapauta hitsauskaaren lukitusvipu. 

5. Irrota kaksi jäähdytysnesteletkua pikaliittimistä. 

6. Vapauta turvasalpa vetämällä sitä ylöspäin. 
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                                                              7.   Poista hitsauskaari. 

8.   Aseta hitsauskaari paikalleen asettamalla liitäntävarsi (joka pitää 
ensin voidella pienellä määrällä kuparitahnaa) C-kahvan rungon 
hitsauskaaren kannakkeeseen. 
Myös C-kahvan hitsauskaaren kannake pitää voidella. 

 

 

TÄRKEÄÄ!  Hitsauskaari ja hitsauskaaren kannake on ennen kokoamista 
voideltava pienellä määrällä kuparitahnaa kiinni tarttumisen ehkäisemiseksi 
ja riittävän sähkönjohtavuuden ylläpitämiseksi. 

 

 

 

 



 
 

 
 

CTR7 Car-O-Liner AB 

45600, FI  - ver. 0, 2014-10 45
 45 

 

 

                                                                9.   Vaihtaessasi lisävarusteena saatavaa 40 mm ilmajäähdytteisiä 
hitsauskaarta 
 liitä ohitusletku jäähdytysnesteliittimiin, jotta jäähdytysneste pääsee virtaamaan. 
 

 

 

                                                                     10.   Kokoaminen tapahtuu edellä mainittuihin ohjeisiin verrattuna 
käänteisessä järjestyksessä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 mm:n 
ilmajäähdytteinen 

hitsauskaari 
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4.5.2 Elektrodien vaihtaminen 

Vaihda elektrodit seuraavien ohjeiden mukaisesti: 

1. Vapauta takimmainen elektrodi 17 mm:n avaimella, joka on 
asetettu elektrodin tasaiselle alueelle. 

2. Takaisin asennettaessa varmista, että elektrodin sisäputken viistetty 
pää osoittaa elektrodia kohti. 
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                                                               3.   Irrota etumainen elektrodi irrottamalla kaksi kuusiokoloruuvia ja 
vetämällä elektrodi ulos. 
  

                                                               4.   Kohdista elektrodit irrottamalla kaksi etumaisen elektrodin 
kuusiokoloruuvia  
ja säätämällä elektrodin korkeus ja pyöriminen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TÄRKEÄÄ!  Kaikissa suorissa elektrodeissa on sisäputki, joka on 
asennettava riittävän jäähdytyksen takaamiseksi. 
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4.5.3 Elektrodihattujen vaihtaminen 

Vaihda elektrodihatut seuraavien ohjeiden mukaisesti: 

1. Elektrodihattu on vaihdettava ennen kuin pyöreä kärki muuttuu 
tasaiseksi. Hatun standardi säde on R15. 

 

2. Käytä vanhan elektrodihatun poistamiseen esimerkiksi 
lukkopihtejä. Lukitse kahva ja napauta sitä kovaa! 

 

 

 

 

 

 

 

3. Aseta uudet hatut paikalleen asettamalla hitsauspistooli niiden 
väliin ja iskemällä ne paikoilleen. 
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4. Puhdista epäpuhtaudet elektrodihatuista raspia käyttämällä. 

 

 

TÄRKEÄÄ!  Elektrodihattujen muoto on olennainen seikka ja 
elektrodihatut on vaihdettava säännöllisin väliajoin hyvien hitsaustulosten 
saavuttamiseksi! Uuden elektrodihatun säde on R15. 
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5 Hitsausvalikko 
5.1 Yleistä 

CTR7-hitsauskoneessa on seuraavat hitsausohjelmat: 

• Kaksipuolinen pistehitsaus 
• Monitoimipistoolisovellukset: 

  Lommonoikaisutyökalu, clippihitsien hitsaus, ruuvien hitsaus ja  
hiilipuikko kutistamista, muttereiden hitsausta ja pistesaumakehitsiä 
varten. 

 

5.2 Ohjauspaneeli ja näyttö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4.4 CTR7:n ohjauspaneeli ja näyttö 

Hitsausprosessit 
Vaihda seuraavien 
asetusten välillä: 
Auto1 (oletus) 
Auto2 

 

Työkalun vaihtaminen  
Vaihto työkalusta toiseen 

(C-kahva ja monitoimipistooli) ja 
valikko 2 käyttäjän asetuksia 

varten  

Vesi 
Jäähdytysvesipumpun 
kytkemiseksi pois 
päältä/päälle elektrodeja 
vaihdettaessa 

Pinnoitteen valinta 
esipulssia varten 

Vaihda sinkkipinnoitteen 
sekä  

Ed- ja Ed+ -pinnoitteen 
välillä 

Asetuspainikkeet 
Aseta ylös-/alas-
painikkeilla peltien 
määrä, 
materiaalin tyyppi tai 
materiaalivahvuus 
. 
Vaihda vasen-
/oikea-painikkeilla 
esim. materiaalin 
tyypistä 
materiaalivahvuutee
    

WeldLogger  
Aktivoi WeldLogger 

Valikko 1 / 
valikko 2 
Näyttää valikon 1, 
jossa näkyvät 
WeldLoggerin 
aiemmat tiedostot 
tai valikon 2  jossa 

 
 

Aktiivisen työkalun 
näyttö  
Näyttää aktiivisen 
työkalun 
(C kahvan tai 

  
 

Pinnoitenäyttö 
Näyttää  
esipulssin valitun 
pinnoitteen 

 
Elektrodivoima 

 (daN). 
Suositeltu 
(ylhäällä) 

ja asetettu arvo 
(alhaalla)  

Peltien 
lukumäärä 

Hitsaustila 
 
(Auto2) 

Hitsausaika 

Materiaal
ityyppi 

Hitsausvirta 
 

Materiaaliva
hvuus 

Päänäyttö  
Näyttää valitun peltien 
lukumäärän, materiaalin 
ja materiaalivahvuuden, 
monitoimipistoolin 
työkalut jne. 

manpaine (bar) 
Suositeltu 
(ylhäällä) 

ja asetettu arvo 
(alhaalla)  
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6 Hitsaustilat 
Kun olet kytkenyt pistehitsauslaitteen päälle, valitse ja määritä ensin 
hitsausprosessin tyyppi. Voit valita jonkin seuraavista  
prosesseista: "Auto 1", "Auto 2" tai "Manual". 

6.1 Auto 1 -tila 

Auto 1 -tila on oletustila. Auto 1 -tilassa kaikki arvot asetetaan 
automaattisesti, paitsi materiaalin kokonaispaksuus, joka on määritettävä 
manuaalisesti. 

1. Aseta "Auto 1" -tila painamalla "Auto/Man"-painiketta. 
Tällä painikkeella voit vaihtaa "Auto 1" -tilan, "Auto 2" -tilan  
ja "Manual"-tilan välillä. 

2. Aseta materiaalivahvuus painamalla ylös-/alas-painikkeita. 

3. Materiaalivahvuus on näkyvissä. 

4. Valitse työkalu painamalla "Change tool" -painiketta. 

5. Valittu työkalu näkyy näytössä, tässä esimerkissä C-kahva. 

6. Esipulssi - valitse pinnoitteen tyyppi (ks. luku 6.4 Esipulssi) 

7. Hitsi onnistui! Jos hitsi on viallinen, näytössä näkyy punainen ruutu 
"X". 

8. Näytössä näkyvä elektrodivoima (daN) ja ilmanpaine (bar). 
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6.2 Auto 2 -tila 

"Auto 2" -tilassa voit yksilöllisesti asettaa peltien määrän, materiaalin tyypin 
ja materiaalin kokonaispaksuuden. 
"Auto 2" -tilassa työkalun valinta ja esipulssi toimivat vastaavasti kuin  
"Auto 1" -tilassa. 

1. Aseta "Auto 2" -tila painamalla "Auto/Man"-painiketta. 

2. Aseta peltien lukumäärä. Vaihda peltien lukumäärä ylös-/alas-
painikkeilla 

3. Valitse "Set the type of material" painamalla oikea-/vasen-
painikkeita. 

4. Aseta materiaalin tyyppi painamalla oikea-/vasen-painikkeita. 

5. Aseta materiaalivahvuus painamalla ylös-/alas-painikkeita. 

6. Esipulssi - valitse pinnoitteen tyyppi (ks. luku 6.4 Esipulssi) 
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6.3 Manuaalitila 

"Manual"-tilassa kaikki asetukset ovat samat kuin "Auto 2" -tilassa, paitsi 
hitsausajan ja hitsausvirran asetukset, jotka voidaan asettaa manuaalisesti. 
Paineilman paine (säätää elektrodivoimaa) voidaan asettaa manuaalisesti. 

1. Aseta "Manual"-tila painamalla "Auto/Man"-painiketta. 

2. Kun olet "Number of metal sheets" -kohdassa, aseta hitsausaika 
painamalla kaksi kertaa vasen-painiketta. 

3. Kun olet "Number of metal sheets" -kohdassa, aseta hitsausvirta 
painamalla vasen-painiketta. 

4. VALINNAISESTI: Aseta ilmanpaine kääntämällä hitsauskoneen 
paineensäädintä. 

5. Elektrodivoima (daN) ja ilmanpaine (bar) näkyvät näytössä. 
Elektrodivoima säätyy manuaalisesti asetetun paineilman paineen 
mukaan. 
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6.4 Esipulssi - pinnoitteiden pois polttamista varten 

Esipulssi (lyhytaikainen hitsaus) on tarpeen, kun Zn- (sinkitty)  
 
tai Ed-pinnoite on poltettava pois hyväksytyn hitaustuloksen 
saavuttamiseksi. 
Hitsauskoneen esipulssi on asetettava pinnoitteen tyypin mukaan. 

 

 

1. Valitse "Esipulssi" painamalla Esipulssi-painiketta. 
Vaihda Zn-, Ed- ja Ed+ -pinnoitteen välillä. 

2. Valitut esipulssitilat näkyvät näytössä. 

 

 

Kuva 6.1 Kolme erilaista pinnoitetta on poistettu esipulssihitsauksen avulla 
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6.5 Hitsauksen reunamarginaalien käyttö 

Suositeltava alkuasetusarvo hitsauksen reunamarginaalia käytettäessä 
(osanro 45785) normaalitilassa on VIRTA/kA: 6,0 ja AIKA/ms: 500 
(hitsausparametrit voivat vaihdella pellin paksuuden mukaan). 

 

 

 

Huomio: Jos hitsattavat kohdat sijoitetaan kuumamuovattujen peltien 
reunaan (katso yläpuolella olevaa kuvaa), lämpötilan nousu muuttaa peltien 
liitoksia, mikä heikentää törmäysominaisuuksia. 
Tämän välttämiseksi hitsattavat kohdat on sijoitettava niin kauas sisäänpäin 
kuin mahdollista. 
Hitsauksen reunamarginaaleja käyttämällä OEM-korjausohjekirjan a-mittaa 
koskevat vaatimukset (katso yläpuolella olevaa kuvaa) saavutetaan. 



 
 

 
 

Car-O-Liner AB CTR7 

56 45600, FI  - ver. 0. 2014-10 

6.6 WeldLogger (CTR7-hitsauskoneessa ja valinnaisessa PC-
tietokoneohjelmassa) 

6.6.1 Aktivoi WeldLogger 

WeldLogger-ohjelmassa voit luoda työmääräyksiä ja kaikki hitsaustyöt 
dokumentoidaan lokitiedostoihin. Nämä lokitiedostot voidaan tulostaa 
valinnaisella tietokoneohjelmalla. 

1. Avaa WeldLogger painamalla WeldLogger-painiketta 

2. Luo uusi lokitiedosto tai jatka nykyisen lokitiedoston muokkausta 

3. Siirry ajoneuvon osaan painamalla oikea-painiketta. Valitse 
ajoneuvon osa painamalla "ylös/alas"-painiketta (osien koodien 
selitykset ovat luvussa 6.5.2 Ajoneuvon osien koodit). 

4. Aktivoi WeldLogger painamalla oikea-painiketta (Start Log). 

5. Sulje WeldLogger painamalla alas-painiketta (End Log). 
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6.6.2 Ajoneuvon osaluettelo 
1 Vasen etulokasuojan sisäpelti  17 Vasen B-pylväs 

2 Oikea etulokasuojan sisäpelti  18 Oikea B-pylväs 

3 Etupoikkipalkki  19 Tavaratilan lattia 

4 Etupaneeli  20 Vasen C-pylväs 

5 Vasen etulokasuoja  21 Oikea C-pylväs 

6 Oikea etulokasuoja  22 Vasen takasisälokasuoja 

7 Vasen ylempi eturunkojalka  23 Oikea takasisälokasuoja 

8 Oikea ylempi eturunkojalka  24 Vasen takarunkojalka 

9 Vasen eturunkojalka  25 Oikea takarunkojalka 

10 Oikea eturunkojalka  26 Vasen takasivupelti 

11 Vasen A-pylväs  27 Oikea takasivupelti 

12 Oikea A-pylväs  28 Takapaneeli 

13 Lattia  29 Vasen D-pylväs 

14 Lattiavahvike  30 Oikea D-pylväs 

15 Vasen kynnys  31 Katto 

16 Oikea kynnys  32 Kattovahvike 
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6.6.3 Tarkasta edelliset lokitiedostot WeldLogger-ohjelmasta 

WeldLogger-ohjelman valikosta voidaan avata ja tarkastaa edellisiä 
lokitiedostoja. 

1. Avaa WeldLogger-ohjelman lokitiedostojen valikko painamalla 
"Menu"-painiketta 

2. Valitse lokitiedosto painamalla ylös-/alas-painiketta. 

3. Avaa lokitiedosto painamalla oikea-painiketta. 

4. Valittu lokitiedosto avautuu. Tehtyjen hitsien tulokset näkyvät 
näytössä. Vihreä valintamerkki tarkoittaa hyväksyttyä hitsiä, 
punainen x tarkoittaa huonoa hitsiä, jota on parannettava. 

5. Vieritä lokitiedoston valikkoa painamalla ylös-/alas-painikkeita. 
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6.6.4 Poista epätyydyttävä hitsi 

Jos yksi tai useampi hitsi on epätyydyttävä, voit poistaa ne. 

1. Paina selaustilassa oikea-painiketta. 

2. Näyttöön avautuu "Delete weld?" -ruutu. Jos haluat vastata "No", 
paina vasen-painiketta, ja jos haluat vastata "Yes", paina oikea-
painiketta. 
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6.6.5 Tallenna lokitiedostot USB-muistiin 

WeldLogger-lokitiedoston valikosta voit tallentaa lokitiedostot USB-
muistiin. 
Tällä tavoin voit siirtää lokitiedostot tietokoneeseen. 

                                                              1.   Valitse pyydetty lokitiedosto valikosta 

                                                              2.   Paina oikea-painiketta avataksesi tilan 

                                                              3.   Paina ylös-/alas-painiketta siirtyäksesi "Save to USB" -tilaan 

                                                              4.   Paina oikea-painiketta. Valitse "Yes" tai "No" 
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6.6.6 Valinnaisesti: Tulostaminen WeldLogger-PC-tietokoneohjelmistosta 

Valinnaisella WeldLogger PC-ohjelmistolla voit dokumentoida, tallentaa ja 
tulostaa USB-muistista siirretyt lokitiedostot. 

1. Tietokoneelle tallennetut työmääräykset. 

2. Perustietolomake. Täällä voit muokata työtilausta. 

3. Napsauttamalla tätä painiketta voit tuoda työmääräyksen USB-
muistilta. 

4. Avattu työmääräys, jossa näkyvät hitsausarvot sekä tulokset. 

5. Tulosta työmääräys napsauttamalla tätä painiketta. 
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6.7 Jäähdytysveden sulkeminen elektrodeja vaihdettaessa 

Kun vaihdat elektrodeja, jäähdytysvesipumppu täytyy sammuttaa, jotta vettä 
ei vuoda hitsauskaaresta. 

1. Sulje jäähdytysvesipumpun virtaus painamalla "Water flow" -
painiketta. 

2. Näyttöön ilmestyy tieto "Water flow off". 

3. Elektrodien vaihtamisen jälkeen paina "Water flow" -painiketta 
uudelleen,  
jotta jäähdytysvesipumppu kytkeytyy päälle ennen hitsauksen 
aloittamista! 

 

 

 

TÄRKEÄÄ!  Hitsausta ei ole mahdollista aloittaa ennen kuin 
jäähdytysvesipumpun virtaus on kytketty päälle. 
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6.8 Käyttäjän asetukset 

"User settings" -kohdassa voit asettaa: 

• Hitsilaskurit - näyttävät pisteiden kokonaismäärän (onnistuneet 
ja epäonnistuneet). 

• Kielivaihtoehto 
• Yksiköt 
• Päivämäärä ja kello 
• Hitsilokien tallennus - KAIKKIEN olemassa olevien hitsin 

lokien tallennus. 
• Poista hitsien lokit - KAIKKIEN olemassa olevien hitsin lokien 

poistaminen. 
 

1. Jos ohjelma on hitsaustilassa, paina "Menu"-painiketta. 
"Log files" -valikko tulee näkyviin. 

2. Paina tämän jälkeen "Change tool" -painiketta. Tässä tilassa se 
avaa "User settings" -valikon 

3. Annetussa esimerkissä hitsilaskurit näyttävät pisteiden 
yhteismäärän ja montako pistettä on hitsattu koneen viimeisen 
käynnistyksen jälkeen (onnistuneet ja epäonnistuneet). 
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6.9 Monitoimipistoolin asetukset 
 

1. Valitse monitoimipistooli painamalla "Change tool" -painiketta. 

2. Monitoimipistooli näkyy näytössä. 

3. Punainen ruutu "Add block" näkyy näytössä. 

4. Monitoimipistooli on nyt asennettava. 
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6.9.1 Monitoimipistoolin asentaminen 

Monitoimipistoolin kaapelin asentaminen C-kahvaan: 

1. Asenna virtajohdinsovitin elektrodien väliin. 

2. Noudata tarrassa mainittua napaisuutta. 

3. Paina C-kahvan liipaisinta kerran. Pistooli sulkeutuu, koskettaa 
sovitinta ja pysyy suljettuna. 

4. Aseta ja lukitse ohjausliitin C-kahvan takapuolella olevaan 
pistorasiaan. 

5. Liitä haluttu työkalu monitoimipistooliin. 

6. Hitsattava kappale on maadoitettava liittimen kautta. 

 

 

 

Kuva 6.2   Monitoimipistoolin asentaminen 

 

HUOMAA:   Maadoitusliitin on kytkettävä ulkopeltiin. 
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6.9.2 Työkalun liittäminen monitoimipistooliin 

Monitoimipistooliin voidaan liittää useita työkaluja. 
Yleisimmät työkalut on esitetty alla. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Liitä työkaluja monitoimipistooliin seuraavasti: 

1. Irrota monitoimipistoolin lukkomutteri käsin tai ruuviavaimella, 
jotta työkalunpidin avautuu. 

2. Aseta haluttu työkalu työkalunpitimeen. 

3. Lukitse työkalunpidin kiristämällä lukkomutteria. 

 

 

 

 

 

Työkalunpidin 
vastamutterilla Lommonoikaisutyökalu 

Hiilipuikko 

Pistesaumakehitsin 
 

Clippihitsin pidike 

Ruuvinpidin 

Stamp-elektrodi 

Yksittäispiste-elektrodi 
 

Monitoimipistooli 



 
 

 
 

CTR7 Car-O-Liner AB 

45600, FI  - ver. 0, 2014-10 67
 67 

HUOMAA:  Monitoimipistoolin kierteet voidaan rasvata pienellä määrällä 
kuparitahnaa lukitusmutterin kitkan vähentämiseksi. 

 

 

6.9.3 Hitsattavan kappaleen maadoitus työkaluja käytettäessä (paitsi yksittäispiste) 

Hitsattava kappale täytyy maadoittaa seuraavasti: 

1. Hyvän kosketuksen saamiseksi poistaa maali, pohjamaali ja ruoste 
hiomalla alue, johon maadoitusliitin kytketään. 

HUOMAA:   Nämä ohjeet eivät koske yksipuolista pistehitsausta. 

HUOMAA:   Maadoitusliitin on kytkettävä ulkopeltiin. 

HUOMAA:   Parhaan tuloksen saavuttamiseksi aseta maadoitusliitin niin 
lähelle hitsausaluetta kuin mahdollista. Maadoitusliittimen saa liittää 
enintään yhden metrin etäisyydelle hitsattavasta kohteesta. 

2. Kun ulompi pelti on hiottu, siinä ei ole maalia, pohjamaalia tai 
ruostetta, liitä maadoitusliitin peltiin pihdeillä tai puristimella. 

 

 

 

 

 

Kuva 4.9 Maajohdon liittäminen työkaluja käytettäessä. 

 

 

Ulkopelti 

Sisäpelti 

Maajohto 

Maadoitusliitin 

Maks. 1 m 
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6.9.4 Valitse haluttu työkalu 

Kun monitoimipistooli on asennettuna, valitse tarvittava työkalu. 

1. Valitse työkalu painamalla ylös-/alas-painiketta. 

2. Valittu työkalu näkyy näytössä. 

3. Aseta hitsausaika ja virta painamalla oikea-/vasen- ja ylös-/alas-
painikkeita. 
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6.9.5 Yksittäispistehitsaus 

Suurin elektrodin puoleisen pellin paksuus on 1,5 mm; vastakkaisella 
puolella olevan pellin paksuuden pitäisi kuitenkin olla suurempi. Ennen 
hitsausta varmista, että pellit ovat täysin puhtaat ja rungonmyötäiset.  

Optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi käytä hyväkuntoista yksittäispiste-
elektrodia (jonka kärki on pyöreä) ja jonka elektrodin kärjen 
enimmäishalkaisija on 3,5–4,5 mm; voit myös käyttää sopivaa 
elektrodihattua.  

Kiinnitä työkappaleen puristin aina alempaan peltiin, tai jos hitsausalueelle 
ei pääse käsiksi takaapäin, paina työkappaleen puristin takapeltiä vasten 
käyttämällä muiden varusteiden mukana toimitettua kupariliitintä. Jo hitsattu 
pisteet tuottavat rinnakkaisen vastuksen, jolloin energiaa hukkuu. Tämän 
hukan pienentämiseksi mahdollisimman paljon seuraavat kohdat voidaan 
hitsata maadoituskengän suuntaan. 

Aseta pistooli yksittäispiste-elektrodin kanssa hitsattavien peltien kanssa 
suoraan kulmaan, paina voimakkaasti (n. 80 kg) peltejä vastaan ja paina 
liipaisinta. (Katso yläpuolella olevaa kuvaa). 

Viite- ja hitsausarvot asetetaan automaattisesti valitun materiaalivahvuuden 
mukaan. 

1. Valitse "Single spot" -työkalu painamalla ylös-/alas-painiketta. 

2. Aseta pellin kokonaismateriaalivahvuus. Hitsausaika ja virta 
asetetaan automaattisesti (oikea-/vasen-painike) 

3. Hitsausajan ja virran manuaalinen asettaminen (ylös-/alas-painike). 

 

Yksittäispiste-elektrodi 

Liipaisin 
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TÄRKEÄÄ!  Ajoneuvon kantavan tukirakenteen yksipuolinen pistehitsaus 
ei ole sallittua. Se on sallittua vain ulkonäön parantamiseksi. 

 

TÄRKEÄÄ!   Yksipuolista pistehitsausta suoritettaessa ulkopellin on oltava 
ohuin pelti. Ulomman hitsattavan pellin paksuuden on oltava alle 1,5 mm ja 
sisemmän pellin paksuuden on oltava alle 2 mm 

 
 

TÄRKEÄÄ!   Kun monitoimipistoolia ja maadoitusliitintä ei käytetä, muista 
sijoittaa ne niin, että ne eivät ole sähkökontaktissa. Oikosulkuriski. 

 

Yksipuolisen elektrodin liittäminen monitoimipistooliin 
1. Irrota monitoimipistoolin lukkomutteri käsin tai ruuviavaimella, 

jotta työkalunpidin avautuu. 

2. Varmista, että yksipuolisen elektrodin kärki on pyöreä. Katso 
elektrodin vaihtaminen seuraavalla sivulla olevasta luvusta 
"Yksittäispiste-elektrodin vaihtaminen". 

3. Aseta yksipuolinen elektrodi ja elektrodin pidike työkalunpitimeen. 

4. Lukitse työkalunpidin kiristämällä lukkomutteria. 

HUOMAA:   Laadukkaan hitsauspisteen saavuttamiseksi on tärkeää, että 
yksittäispiste-elektrodin kärki on tasaisen pyöreä. On myös tärkeää, että 
elektrodin kärki on pyöristetty.  

Käytettyä elektrodia voidaan teroittaa elektrodin kärjen kunnostinta 
käyttäen. Aseta elektrodi jyrsimen istukkaan. Pyöritä jyrsimen istukkaa ja 
jyrsi elektrodin kärkeä elektrodin kärjen kunnostimen avulla. 

HUOMAA:   Elektrodin, eikä viilan, on pyörittävä elektrodia teroitettaessa. 

 

 

Yksittäispiste-elektrodin vaihtaminen 
Vaihda yksittäispiste-elektrodi seuraavalla tavalla: 

Elektrodinpidin 

Lukkomutteri Yksittäispiste  
elektrodi 
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1. Varmista, että elektrodi on asetettu oikein monitoimipistooliin ja 
että lukitusmutteri on täysin kiristettynä. 

2. Ota elektrodista kiinni pihdeillä. 

3. Käännä pihtejä ja elektrodia edestakaisin niin, että elektrodi irtoaa 
elektrodinpitimestä. 

4. Poista käytetty elektrodi pitimestä. 

5. Aseta uusi elektrodi elektrodin pitimeen. Tämä voidaan tehdä käsin 
tai lyömällä sitä kevyesti pienellä vasaralla. 

 

HUOMAA:   Älä irrota elektrodia lyömällä sitä. Tämä voi vahingoittaa 
elektrodia, elektrodin pidikettä tai monitoimipistoolia. 

VAROITUS!   Työkalut tai elektrodit voivat olla kuumia. Palovammojen 
riski.  
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Maadoita hitsattava kappale yksipuolista pistehitsausta 
suoritettaessa 
 
1. Hyvän kosketuksen saamiseksi poistaa maali, pohjamaali ja ruoste 

hiomalla sisemmän koripellin alue, johon maadoitusliitin kytketään.                

TÄRKEÄÄ!   Muista kytkeä maadoitusliitin kohtaan, jossa sisempi koripelti 
on tasainen eikä kaareva.  

HUOMAA:   Poista maali, pohjamaali ja ruoste ja aseta maadoitusliitin niin 
lähelle hitsausaluetta kuin mahdollista ja enintään yhden metrin etäisyydelle 
hitsausalueesta.  

2. Kun sisempi pelti on hiottu, siinä ei ole maalia, pohjamaalia tai 
ruostetta, liitä maadoitusliitin peltiin pihdeillä tai puristimella. 

3. Aseta hitsausteho. 

 

  

 

 

 

 

Kuva 4.10 Maadoitusliittimen liittäminen yksipuolista pistehitsausta 
suoritettaessa 

 

 

 

 

Maks. 1 m 

Ulkopelti 

Sisäpelti 

Maajohto 

Maadoitusliitin 

Hitsaussuunta 
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6.9.6 Lommonoikaisutyökalu - aluslevyjä ja kolmikulmaista vetosilmukkaa varten 

Lommonoikaisutyökalua käytettäessä normaalit toimenpiteet ovat 
aluslevyjen tai kolmikulmaisen vetosilmukan hitsaukset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Valitse "Dent puller" -työkalu painamalla ylös-/alas-painiketta. 

2. Aseta hitsausaika ja -virta. 

 

 

 

 

 

Kolmikulmainen 
vetosilmukka 
 

Lommonoikaisutyökalu 

Vetokoukku  

Aluslevy 

Aluslevyn pidin  

Lukitusmutteri 
Pidin 
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6.9.7 Ruuvi 6 mm 

Ruuvi-työkalu on monitoimipistoolin sovellus listojen ja klipsien 
kiinnittämiseen. 

1. Valitse "Screw 6mm" -työkalu painamalla ylös-/alas-painiketta. 

2. Aseta hitsausaika ja -virta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukkomutteri 

Ruuvi  
6 mm 

Ruuvinpidin 
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6.9.8 Ruuvi 5 mm 

Ruuvi-työkalu on monitoimipistoolin sovellus esimerkiksi listojen, 
sähkökaapeleiden ja jarruputkien kiinnittämiseen. 

1. Valitse "Screw 5mm" -työkalu painamalla ylös-/alas-painiketta. 

4. Aseta hitsausaika ja -virta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukkomutteri 

Ruuvi  
5 mm 

Ruuvinpidin 
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6.9.9 Clippihitsi 

Clippihitsityökalu monitoimipistoolin sovellus klipsien kiinnittämiseen. 

1.   Valitse "Clip rivet" -työkalu painamalla ylös-/alas-painiketta. 

2.   Aseta hitsausaika ja -virta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukkomutteri 

Clippihitsi Clippihitsin pidike 
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6.9.10 Pistesaumakehitsaus ja aaltolangan hitsaus 

Pistesaumaelektrodi on monitoimipistoolin sovellus saumakehitsin 
tuottamiseen ja aaltolangan hitsaamiseen.  

1.    Valitse "Stitch weld" -työkalu painamalla ylös-/alas-painiketta. 

2.    Aseta hitsausaika ja -virta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistesaumakehitsin 
 

Lukkomutteri Aaltolanka 
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6.9.11 Hiilipuikko ja stamp-elektrodin kutistus 

Hiilipuikko monitoimipistoolin sovellus metallin kutistamiseen. Käytä 
puikkoa laajemmalla alueella ja stamp-elektrodia pienemmällä alueella. 
(Katkaise hiilipuikko haluttuun pituuteen.) 

1.   Valitse "Carbon rod" -työkalu painamalla ylös-/alas-painiketta. 

2.   Aseta virta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukkomutteri 

Hiilipuikko 

Lukkomutt
eri 

Stamp-elektrodi 
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6.9.12 Monitoimipistoolin ohjelman sulkeminen 
1. Valitse C-kahva painamalla "Change tool" -painiketta. 

2. C-kahva näkyy näytössä. 

3. Punainen "Remove block" -ruutu näkyy näytössä. 

4. Vapauta lohko työntämällä C-kahvan liipaisinta. 
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6.10 Hitsauspisteen lujuuskokeiden suorittaminen   

On tärkeää, että hitsauspisteen laatu on riittävän hyvä. Hitsauspisteen laatu 
tarkastetaan lujuuskokeilla. Näitä kokeita suoritettaessa varmistetaan, että 
asetettu hitsausvirta ja hitsausaika ovat riittävät. 

Suorita yksinkertainen lujuuskoe noudattamalla seuraavia ohjeita: 

1. Aseta haluttu hitsausohjelma (katso luku 6 "Hitsaustilat") ja hitsaa 
yhteen kaksi metallilevyä, joiden paksuus on sama kuin ajoneuvoon 
hitsattavien peltien. 

2. Aseta hitsatut metallilevyt, joissa hitsauspiste on alaspäin, 
ruuvipenkkiin ja lyö ne erilleen moukarilla. 

3. Aseta metallilevyt nyt kuvan osoittamalla tavalla ja taivuta ne 
erilleen pihdeillä. 

4. Jos hitsauspiste on onnistunut, metallilevy – eikä hitsauspiste – 
rikkoutuu. 

5. Mittaa hitsauspiste tarkastaaksesi, että sen halkaisija on oikea. 
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7 Huolto ja kunnossapito 

VAROITUS!   Kaikki huolto ja kunnossapito on annettava Car-O-Linerin 
huoltohenkilöstön ja huoltopalveluiden tehtäväksi. Sähköiskun riski. 

 

VAROITUS!   Älä poista mitään hitsauskoneen kansia. Sähköiskun riski. 

 

VAROITUS!   Irrota hitsauskone pistorasiasta ennen huoltoa, puhdistusta 
tai kunnossapitoa. Sähköiskun riski. 

 

TÄRKEÄÄ!   Hitsauskonetta pestäessä älä koskaan käytä vesisuihkua, 
pesuaineita, liuottimia, ohenteita tai bentseeniä, koska ne voivat vahingoittaa 
hitsauskonetta. 

7.1 Huolto 

Anna huolto pätevän henkilöstön tehtäväksi seuraavissa tilanteissa: 

• Kun virtajohto on vahingoittunut tai kulunut. 
• Jos nestettä on läikkynyt tuotteeseen. 
• Jos hitsauskone on ollut alttiina sateelle tai vedelle. 
• Jos hitsauskone tuottaa epätavallisia ääniä tai hajuja. 
• Jos hitsauskone on pudonnut tai sen kotelo on vahingoittunut. 
• Jos lämpösuojakytkin on kytkenyt hitsauskoneen pois päältä. 

7.2 Huolto 

Käyttökertojen määrä ja työympäristö on otettava huomioon suunniteltaessa 
sitä, kuinka usein hitsauskonetta pitää huoltaa. 
Huolellinen käyttö ja ennakoiva huolto auttavat varmistamaan häiriöttömän 
toiminnan. 
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7.2.1 Päivittäin 
• Tarkasta C-kahvan kunto, paineilmaliitännät ja paineilmaletkut 

heikon jäähdytyksen aiheuttaman ylikuumenemisen ja 
toimintahäiriön estämiseksi. 

• Tarkasta hitsauskaapeleiden kunto. Älä käytä viallisia kaapeleita! 

• Varmista, että verkkoliitäntäkaapelit ovat turvallisia ja paikallisten 
määräysten mukaisia. 

• Varmista, että kaikki hitsauselektrodit ovat hyvässä kunnossa. 
Tarvittaessa vaihda hatut 

• Tarkasta vedenkorkeus  
• Tarkasta tukivarren johto 
• Tarkasta tukivarren jousen ja lukitusmekanismin toiminta 

7.2.2 Säännöllisesti 
• Puhdista puhaltimen vieressä olevat ilmansuodattimet 3-6 

kuukauden välein riippuen siitä, miten pölyinen ympäristö on (katso 
seuraavan sivun kuvaa 7.1). 
Ota ilmansuodattimen vaihtoa varten yhteys valtuutettuun Car-O-
Liner-huoltohenkilöstöön. 

• Vaihda vesi ja erikoispakkasneste, katso luku 3.6 "Jäähdytysnesteen 
täyttäminen".  

• Poista mahdolliset hapettumat hienolla hiekkapaperilla, sillä ne 
voivat aiheuttaa kosketusvastusta hitsausvirtapiirissä. 

• Rasvaa hitsauskaaren akselit ja muuntajan kotelo pienellä määrällä 
kuparitahnaa (vähintään kuuden kuukauden välein). 

• Puhdista pistehitsauslaite ja poista lika ja metallihiukkaset, joita 
koneen magneettikenttä saattaa vetää puoleensa. 

• Tyhjennä ja vaihda jäähdytysneste kokonaan kerran vuodessa. 
• Varmista, että kaikki pistoolin varsien, elektrodien pidikkeiden, 

levyjen sekä jäykkien ja joustavien liitoskohtien ruuvit ovat kireällä. 
 

VAROITUS!   Älä poista kansia hitsauskonetta puhdistettaessa. 
Sähköiskun riski. 

 

TÄRKEÄÄ!   Hitsauskonetta pestäessä älä koskaan käytä vesisuihkua, 
pesuaineita, liuottimia, ohenteita tai bentseeniä, koska ne voivat vahingoittaa 
hitsauskonetta. 
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Kuva 7.1 Tuulettimen ilmansuodatin. 

 

Tuuletin 
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8 Vianmääritys 
Tämän luvun vianmääritysohjeiden avulla voit nopeasti löytää ja korjata 
tavallisimmat viat, joita hitsauskonetta käytettäessä voi ilmetä. 

Virheilmoitusluettelo on hyödyllinen tulkittaessa hitsauskoneen näytössä 
näkyviä virheilmoituksia. Vianjäljitystaulukot ovat hyödyllisiä 
hitsauskoneen vikoja jäljitettäessä. Taulukoissa on mainittu yleisimmät viat 
ja niiden mahdolliset syyt. Taulukoissa mainittujen lisäksi hitsauskoneessa 
saattaa ilmetä muita vikoja ja niillä voi olla muita mahdollisia syitä. 

VAROITUS!   Kaikkien sähköliitäntöjen tekeminen on annettava pätevän 
sähköasentajan tehtäväksi. Sähköiskun riski. 

 

VAROITUS!   Irrota hitsauskone pistorasiasta ennen huoltoa, puhdistusta 
tai kunnossapitoa. Sähköiskun riski. 

 

VAROITUS!   Älä poista hitsauskoneen kansia tai suorita sen parissa 
mitään töitä irrottamatta sitä pistorasiasta. Sähköiskun riski. 
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8.1 Hitsauskoneen vianjäljitystaulukko 
Vika Mahdollinen syy Ratkaisu 

Hitsauskone ei saa virtaa   

Pääkatkaisijan painikkeessa pitää palaa valo. Syöttöjännitettä ei ole Tarkasta, onko pistorasia virroitettu. 

 

Palanut sulake (sulakkeet) pistorasian 
verkkovirran syötössä, tai löysät liitännät. 

- Tarkasta verkkovirran sulakkeet. 
 
 
- Varmista, ettei mikään liitäntä ole löysällä. 
 
- Varmista, ettei pistotulpassa tai pistorasiassa 
ole löysällä olevia liitäntöjä. 
 
- Ota yhteyttä valtuutettuun 
huoltohenkilöstöön. 

Väärä piste   

Hitsausvirta ei ole saavuttanut 80 %:a 
asetetusta virrasta. 

 

 

 - Eriste hitsattavan kappaleen peltien välissä, 
esimerkiksi liimaa. 

- Puhdista peltien väli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Elektrodien hatut ovat epätasaiset. 
 
- Hitsauskone ei saa riittävästi virtaa. 
 
- Sähköverkon jännitehäviö. 
 
- Palanut sulake (sulakkeet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vaihda elektrodihatut tai teroita niitä. 
 
 
 
Huomaa: 
Vahvista viesti painamalla mitä tahansa 
näppäintä, niin järjestelmä palaa valittuun 
hitsausohjelmaan (viesti lukitsee järjestelmän 
toiminnon). 
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Yhteysvika   

Yhteyshäiriö välillä etunäytön ja 
hitsauskoneen välillä. 

Etunäytön kaapeli on rikki tai irti. Ota yhteys valtuutettuun Car-O-Liner-
huoltohenkilöstöön. 

 

  

 

Väärä paine 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Tuloilman painetta ei ole. 
 
 
- Tuloilman paine on liian korkea tai liian 
matala. 

 
- Kytke tuloilman paineletku. 
 
 
- Säädä tuloilman paineeksi ±10 % 
suositellusta arvosta. 

 

 

  

             Matala                               Korkea 
 

  

Veden virtaus 

 

  

 

Jäähdytysveden virtaus ei ole riittävä. Varmista, ettei jäähdytysvesipumppua ole 
sammutettu. 
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Ylilämpötila   

 

 

 

 

Hitsauskone on ylikuumentunut. - Odota noin 5–10 minuuttia ja yritä uudelleen. 
 
- Tarkasta jäähdytysveden taso. 
Jos taso on matala, lisää jäähdytysvettä. 

 

 

 

 

 

 

 

USB-muistia ei ole      

 

 

 

Hitsauskoneeseen ei ole liitetty USB-muistia. 

 

 

 

Liitä USB-muisti hitsauskoneeseen. 

Ohjausjännite   

 

Syöttöjännite puuttuu tai sen arvo on alle 
määritellyn tason. 

 

 

 

 

 

Ota yhteyttä valtuutettuun huoltohenkilöstöön. 
 

 

 

 

 

Kuva 6.1 Mahdollisia hitsauskoneen vikoja. 
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9 Purkaminen ja romun talteenotto 
 
 

TÄRKEÄÄ!   Ympäristönsuojelun vuoksi on tärkeää, että kone puretaan 
ympäristöystävällisellä tavalla.  

Ympäristön ja luonnonvarojen kuormituksen rajoittamiseksi on tärkeää, että 
hitsauskoneen osat kierrätetään. 

Mekaaniset osat, sähköosat, muoviletkut sekä teräs ja alumiini pitää lajitella 
kierrätystä varten. 
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10  Tekniset tiedot 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 8.1 CTR7-hitsauskoneen tekniset tiedot. 
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11  Varaosat ja tarvikkeet 
11.1   CTR7-virtalähteen varaosat 

 

Kuvaus Osanro: 
Jalkojen tulpat, mustaa muovia 45366 
Pistoolin tuki 
 
Alumiinitulppa 
Muoviputki, oikea 
Muoviputki, vasen 

 
43944 
45254 
45255 

  
Sivulevy vasen 
Sivulevy oikea 

45250 
45249 

  

Jäähdytysneste KF 330 (3-litrainen muovikanisteri) 41928 

 

Taulukko 11.1 CTR7-virtalähteen varaosat. 
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11.2 CTR7:n C-kahvan varaosat 
  

A Elektrodin varsi, kalteva, pieni 40 mm, ilman jäähdytystä 41944 
B Elektrodin varsi, suora, 80 mm, jäähdytyksellä 41945 
C Elektrodin varsi, kaareva, 350 mm, jäähdytyksellä 41946 
D Elektrodin varsi, kaareva, 500 mm, jäähdytyksellä 41947 
E Palloelektrodi ja elektrodin kierteet 41953 
F Elektrodihatun pidike, kaareva, vesijäähdytteinen 41949 
G Sovitin kaarevaa elektrodin pidintä varten 41950 
H Elektrodihatun pidike, suora vesijäähdytteinen versio, 

sylinterin puoli; L=74 mm 
41963 

J Elektrodihatun pidike, suora vesijäähdytteinen tyyppi, 
sylinterin puoli; L=81 mm 

41951 

K Elektrodihatun pidike, kaareva vesijäähdytteinen tyyppi, 
500 mm:n vartta varten 

41969 

L Elektrodihatun pidike, suora vesijäähdytteinen tyyppi 41956 
M Elektrodihatun pidike, suora vesijäähdytteinen tyyppi, 

sylinterin puoli; L=124 mm 
41957 

N Elektrodihatun pidike, suora vesijäähdytteinen tyyppi, 
sylinterin puoli; L=139 mm 

41967 

O Elektrodihatun pidike, kaareva vesijäähdytteinen tyyppi, 
150, 350 ja 500 mm 

41962 

P Erikoiselektrodi M8 palloelektrodia varten 41954 

 Elektrodihattu 13 mm R15 mm 41959 

 Kuparitahnatuubi 41983 

H Vesiputki (jäähdytys) tuotenroa 41963 varten 41964 

N Vesiputki (jäähdytys) tuotenroa 41967 varten 41968 

M Vesiputki (jäähdytys) tuotenroa 41957 varten 41958 

J Vesiputki (jäähdytys) tuotenroa 41951 varten 41952 

E Vesiputki (jäähdytys) tuotenroa 41953 varten 41955 

 Vesikierron silmukka (käytettäväksi 40 mm:n varressa) 41970 

B Vesiputki, naaras, tuotenroa 41945 varten (80 mm:n varsi) 
Vesiputki, uros, tuotenroa 41945 varten (80 mm:n varsi) 

41971 
41972 

 Kulma (80 mm:n vartta varten) 41973 

 Vesiputki, naaras, tuotenroa 41946 varten (350 mm:n 
varsi) 
Vesiputki, uros, tuotenroa 41946 varten (350 mm:n varsi) 

41974 
41975 

C Vesiputki, naaras, tuotenroa 41947 varten (500 mm:n 
varsi) 
Vesiputki, uros, tuotenroa 41947 varten (500 mm:n varsi) 

41976 
41977 

 O-rengas, sisempi (14-2 mm) liikkuvia elektrodeja varten 
(G, H, J, N, M) 

41984 

 O-rengas, ulompi (12-2 mm) elektrodien varsia varten (E, 
K, L, O) 

41985 

A Elektrodin varsi, kalteva, pieni 40 mm, ilman jäähdytystä 41944 

B Elektrodin varsi, suora, 80 mm, jäähdytyksellä 41945 

C Elektrodin varsi, kaareva, 350 mm, jäähdytyksellä 41946 

 

Taulukko 11.2 CTR7:n C-kahvan varaosat. 
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11.3  Spotteri - monitoimipistooli/lisävarusteet 

  
 
  

 

SPOTTERI 46109 
  osat:   
  pistehitsi liukuvasaralla,   
  työkappaleen kaapeli ja liitin, maakaapeli   
  2 500 mm   
      
     
      
 
  

 

    
  liukuvasara 41892 
      
      
 
  

 

tarvikelaatikko, mukana elektrodeita ja 
kulutustarvikkeita 41894 

  osat:   
  1 x liukuvasaran vetokoukku   
  1 x erikoisistukka kolmikulmaista vetosilmukkaa varten   
  1 x aluslevyn hitsauselektrodi   
  1 x elektrodi lukitusruuvia varten   
  1 x elektrodi lukitusruuvia M4 / nauloja varten   
  1 x elektrodi listaa ja listakiinnityksen kappaletta varten   
  1 x elektrodi pellin vetämistä varten   
  1 x pistehitsauselektrodi, Ø 16 mm   
  1 x elektrodihattu pistehitsauselektrodia varten, 13 mm   
  1 x aluslevy 8 x 16 x 1,5 mm, kuparipäällysteinen, 50 kpl*   
  1 x listakiinnityksen kappale 3 x 3,2 mm, 100 kpl*   
  1 x listakiinnityksen kappale 3 x 4,5 mm, 100 kpl*   
  1 x pitokappale 5 x 8,2 mm, 100 kpl*   
  1 x kiristysruuvi M4 x 12 mm, 100 kpl *   
  1 x kiristysruuvi M5 x 18 mm, 100 kpl *   
  1 x kiristysruuvi 5 x 12 mm, VE 100 kpl*   
  1 x kiristysruuvi 5 x 18 mm, VE 100 kpl*   
  1 x kiristysruuvi 5 x 25 mm, VE 100 kpl*   
  1 x erityinen kolmikulmainen vetosilmukka, 20 kpl*   
  1 x hiilielektrodi   

  1 x kuparipäällysteiset ruuvit M6x20, 50 kpl (46110)    
 1 x itsekierteittävät niitit 6x18, 100 kpl (46111)  
 1 x stamp-pidin (46112)  

 

Taulukko 11.3 CTR7:n monitoimipistoolin varaosat/lisävarusteet. 
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11.4  Yksittäisten lisävarusteiden laatikko, spotteri 

 

 
  

 

  
  liukuvasaran vetokoukku 

    
 
  

 

 
  erikoisistukka kolmikulmaista vetosilmukkaa varten 
   

    
 
  

 

 
  aluslevyn hitsauselektrodi 

    
 
  

 

  
  elektrodi lukitusruuvia varten 

    
 
  

 

  
  elektrodi lukitusruuvia M4 / nauloja varten 
    

    
 
  

 

  
  elektrodi listaa ja listakiinnityksen kappaletta varten 

    
 
  

 

  
  elektrodi pellin vetämistä varten 

    
    
 
  

 

pistehitsauselektrodi, Ø 16 mm 
  elektrodihattu pistehitsauselektrodia varten, 13 mm 
    
 
  

 

  
  aluslevyt 8 x 16 x 1,5 mm, kuparipäällysteiset, 50 kpl* 
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  listakiinnityksen kappale 3 x 3,2 mm, 100 kpl* 41905 
  listakiinnityksen kappale 3 x 4,5 mm, 100 kpl* 41906 
  pitokappale 5 x 8,2 mm, 100 kpl* 41907 

      
 

  
 

    
  kiristysruuvi M4 x 15 mm, 100 kpl * 41908 
  kiristysruuvi M5 x 18 mm, 100 kpl* 41909 

      
 
  

 

    
  kiristysruuvi 5 x 12 mm, VE 100 kpl* 41910 
  kiristysruuvi 5 x 18 mm, VE 100 kpl* 41911 
  kiristysruuvi 5 x 25 mm, VE 100 kpl* 41912 

      
 
  

 

    
  erityinen kolmikulmainen vetosilmukka, 20 kpl* 41913 

      
 
  

 

    
  hiilielektrodi 41914 
      
      
      
      
 
  

 

    
  viuhkaelektrodi 41915 
      
      
      
 
  

 

    
  litteä ruuviavain, koko 27 41916 
      

 

Taulukko 11.4 Yksittäisten lisävarusteiden laatikko, spotteri 
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11.5   CTR7-elektroditaulukko 
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Car-O-Liner® on maailman johtava varmojen ja 
tuottavien autoteollisuuden kohdistusprosessien tuottaja, 
mukaan lukien tekninen kehitys, koulutus ja huolto. 
Yli 55 000 Car-O-Linerin kolarikorjausjärjestelmää on käytössä 
eri puolilla maailmaa. 
 Car-O-Linerillä on omaa toimintaa Skandinaviassa, 
Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Saksassa, 
Singaporessa, Kiinassa ja Intiassa ja sillä on myyntiä 
paikallisten jälleenmyyjien kautta yli 60 maassa. 
 
 
  

 
Car-O-Linerin tuotteet tunnetaan korkeasta laadusta, 
 kehittyneestä teknisestä osaamisesta ja ergonomisesta 
suunnittelusta. 

Puhelin +46 227 412 00   www.car-o-liner.com     info@car-o-liner.se 


