
 
Svářecí přístroj SV120–F 

Před uvedením přístroje do provozu si prosím pečlivě pročtěte tento 

NÁVOD K OBSLUZE 

 
Přístroj: 
Svářecí přístroj pro svařování plným drátem TUSON 
SV120-F. Pouzdro z ocelového plechu s práškovým 
povlakem, 2 řadicí stupně, ochrana proti tepelnému 
přetížení. Vysoká doba zapnutí z důvodu chlazení s 
nuceným oběhem. Vhodný pro plné dráty do 0,9 mm 
(malá cívka). 
 
Vybavení: 
Včetně hadic s přímým připojením, zemnícího kabelu se 
svorkou, svářečského štítu a kartáče. 
 
Úvod: 
 
Svařování plným drátem: 
Jak prozrazuje už název, pro svařování plným drátem není 
potřeba žádný dodatečný plyn. To má samozřejmě tu 
výhodu, že jste podstatně mobilnější a že plyn, který je v 
drátu obsažený v práškové formě, je veden přímo do 
elektrického oblouku a přístroj je tak při práci venku 
odolný vůči větru. Při dotyku drátu se zpracovávaným             
kusem vzniká okamžitě elektrický oblouk. To není defekt!! 
Uvedením hadice do činnosti se aktivuje pouze podávání 
drátu, ne však relé nebo zapalování. Nastavte sílu 
svařování a rychlost podávání drátu tak, aby vznikl 
stejnoměrný elektrický oblouk a aby byl slyšet 
„harmonický“ šum svařování. Jinak platí: „Learning by 
doing“! Svářecí přístroj SV120-F pro svařování plným 
drátem je kompaktní přístroj vyrobený podle nejnovějších 
technických parametrů, díky nimž dosahuje vysoké 
spolehlivosti. Pro zajištění dlouhé životnosti bez 
eventuálních potíží stačí minimální údržba. Náš návod k 
použití obsahuje dostatečné informace pro instalaci a 
údržbu těchto svářecích přístrojů. 
Pro dosažení lepšího výsledku svářecího přístroje 
doporučujeme při práci používat ochranný svařovací sprej 
k ochraně a údržbě trysek a svařovaných dílů. Tímto 
způsobem se zvýší těsnicí vlastnosti a sníží rozstřikování. 
 
 
 
 

Rozsah dodávky (obrázek 1): 
1. Svářecí přístroj pro svařování plným drátem  SV120-F 
2. Svářečský štít 
3. Kartáč 
4. Hořák s přímým připojením 
5. Zemnící kabel se svorkou 
 
Technické údaje: 
Připojení/frekvence:  230 V ~ 50 Hz 
Jištění:  32 A 
Řadicí stupně: 2 (45/90 A) 
Doba zapnutí:  90 A ~ 10 % 

45 A ~ 60 % 
Max. tloušťka drátu:  0,9 mm 
Doporučená síla materiálu:  1,5≈2,5 mm 
Napětí běhu naprázdno:  31 V 
Typ ochrany:  IP21S 
Izolační třída:  H 
Váha cca:  14 kg 
 
Doprava a skladování: 
• Pro případ delšího skladování by měl být 
stroj řádně vyčištěn. 
 
Montáž a první uvedení do provozu: 
• Dříve než je svářecí přístroj zapojen do zásuvky, je nutné 
zkontrolovat, zda se napětí shoduje s přístrojem a zda je 
příkon dostatečný pro plné zatížení přístroje. Dále je třeba 
se přesvědčit, zda je přívodní zařízení vybaveno 
dostačujícím zemnícím systémem. 
 
Uzemnění: 
Přístroj je připojen zemnícím kabelem ke svorce. jistěte 
se, že mezi kleštěmi a svařovaným kusem existuje 
perfektní kontakt. Dotýkající se díly musí být zbaveny 
mazadla, rzi a nečistot a musí být před nimi chráněny. 
Nefunkční kontaktní kus sníží svařovací kapacitu a může 
vést k neuspokojivé kvalitě svařování. 
 
Pozor: Čím lepší je kontakt, tím lepší je výsledek 
svařování (např. vyleštit ruční úhlovou bruskou!) 



 
 
 
 

a) výkonový spínač s polohami zapnuto/vypnuto b) Nastavení svařovacího proudu 
c) regulace posuvu svářecího drátu d) Ochrana proti přehřátí

  



Obsluha (obrázek 2) 
 
Řídicí pult: 
Svářecí stroj je vybaven výkonovým spínačem s  
polohami zapnuto/vypnuto. (obr. 2/a) 
 
• Nastavení svařovacího proudu 
Svářecí přístroj pro svařování plným drátem SV120–F 
disponuje střídavým přepínačem, kterým je možné volit 2 
nastavení svařovacího proudu na základě potřebného 
výkonu. (obr. 2/b) 
 
• Nastavení rychlosti podávání drátu 
Rychlost podávání drátu nastavíte potenciometrem, který 
se nachází na přední straně přístroje. Tento potenciometr 
se používá společně se střídavým přepínačem, který 
reguluje proudové zatížení, takže vzniká stejnoměrný 
elektrický oblouk. (obr. 2/c) 
 
• Ochrana proti přehřátí 
Přístroj je vybaven zařízením tepelné ochrany, které 
automaticky přeruší dodávku svařovacího proudu, 
jakmile je dosaženo vyšší teploty. V tom případě se 
rozsvítí výstražné světlo. (obr. 2/d) Jakmile teplota znovu 
klesne na hodnotu vhodnou pro provoz, výstražné světlo 
opět zhasne. Dodávka proudu se obnoví a přístroj je 
znovu provozuschopný. 
 
Montáž cívky s drátem a sady hadic: 
Na stroji je možné použít cívky o váze 0,2–0,4 (1,0) kg. 
 
• Motor podávání drátu 
Přesvědčte se, zda má drážka cívky na podávání drátu 
stejný průměr drátu. Svářecí přístroje jsou určeny pro 
cívku s dráty o průměru 0,6 a 0,8. Pokud by bylo nutné 
pracovat s drátem o průměru 0,9 mm, může se dodaná 
cívka použít bez velkých problémů. Na boční ploše cívky 
je vytištěn požadovaný průměr. 
Svářecí stroj SV120–F je opatřen rýhovanými cívkami pro 
svařování plným drátem bez ochranného plynu. 
 
• Zavedení drátu 
Prvních 10 cm drátu musí být seříznuty tak, aby vznikl 
rovný řez a drát nepřečníval, nebyl prověšený a 
znečistěný. Zdvihněte cívku, která je spojena pohyblivým 
ramenem, tím, že uvolníte příslušný šroub. Vložte drát do 
plastového vedení tak, že ho protáhnete příslušnou 
drážkou a znovu ho tím vložíte do vedení. Dávejte pozor, 
aby drát nebyl napnutý, ale abyste ho vložili volně. 
Pohyblivé rameno znovu spusťte a nastavte tlak pomocí 
příslušného šroubu. Správně nastavený tlak ovlivní 
pravidelný průběh drátu a i když se drát náhodou vzpříčí, 
pohání správný tlak hnací kolo tak, že je drát bez 
problémů veden dál. Na ose drátu musí být nastaven 
odpor  drátu. Odpor je třeba nastavit tak, aby drát bylo 
možné lehce stáhnout, ale aby se sám od sebe nenavíjel. 

• Závada: 
Pokud by spojka způsobovala příliš silné drhnutí a pokud 
by hnací kolo začalo prokluzovat, je bezpodmínečně 
nutné spojku zašroubovat, dokud vedení drátu nebude 
pravidelné. 
 
• Spojení hadic 
Svářecí přístroj pro svařování plným drátem SV120–F má 
přímo připojenou sadu hadic a je tak připravený k použití. 
Eventuální výměna musí být provedena s mimořádnou 
opatrností nebo nejlépe přímo odborníkem. K výměně 
plynové trysky stačí odšroubovat ji a vytáhnout ven. 
Plynovou trysku je nutné vyjmout při každé výměně 
proudové trysky. Je třeba dbát na to, aby se průměr 
trysky shodoval s průměrem drátu. Plynová tryska musí 
být stále udržována v čistotě. 
 
 
Poruchy–příčiny–odstranění: 
 
• Závada: 
Drát se neposouvá, přestože se kladka pro podávání 
drátu otáčí. 
• Příčina: 
1. Nečistota na proudové trysce 
2. Spojka nosiče cívky je nastavena moc silně 
3. Sada hadic je poškozená. 
• Náprava: 
1. Vyčistit 
2. Uvolnit 
3. Zkontrolovat plášť vodítka drátu 
 
• Závada: 
Přívod drátu je nepravidelný a nebo přerušovaný. 
• Příčina: 
1. Proudová tryska je poškozená 
2. Spáleniny v proudové trysce 
3. Nečistota na žlábku hnacího kola 
4. Rýha na opotřebeném hnacím kole 
• Náprava: 
1. Výměna 
2. Výměna 
3. Čištění 
4. Výměna 
 
• Závada: 
Oblouk zhasl. 
• Příčina: 
1. Špatný kontakt mezi zemnícími kleštěmi a dílem 
2. Zkrat mezi proudovou tryskou a trubkou vedení 
plynu 
• Náprava: 
1. Kleště přitáhnout a zkontrolovat 
2. Proudovou trysku a trubku vedení plynu vyčistit nebo 
vyměnit. 
 



Svarový šev je porézní. 
• Příčina: 
1. Chybná vzdálenost nebo sklon od hadic 
2. Mokré kusy 
• Náprava: 
1. Vzdálenost mezi hadicemi a dílem musí být 5-10 mm. 
Sklon nesmí být menší než 60 vzhledem ke kusu. 
2. Vysušit pistolí s teplým vzduchem nebo jiným 
přípravkem. 
• Závada: 
Stroj přestal po delším provozu neočekávaně 
fungovat. 
• Příčina: 
1. Stroj se příliš dlouhým používáním přehřál a proto 
se zapnula tepelná ochrana. 
• Náprava: 
1. Stroj nechat vychladnout. 
 
Bezpečnostní pokyny pro první uvedení do provozu: 
Používání svářecích přístrojů i vlastní svařovací proces 
může ohrozit zdraví svářeče i ostatních osob. Proto Vás 
prosíme, abyste si níže uvedené předpisy sloužící 
prevenci úrazů pozorně pročetli a abyste je respektovali. 
Mějte na paměti, že uvážené a poučené užívání 
svářecího přístroje za přísného dodržování všech 
předpisů je tím nejlepším zabezpečením proti 
jakémukoli pracovnímu úrazu. 
 
• Noste vhodný ochranný oděv: bez kapes a kalhoty bez 
záložky. Vyhýbejte se syntetickým materiálům. 
• Noste vždy izolační rukavice. 
• Noste uzavřené, vysoké pracovní boty. 
• Pracujte vždy s ochranným svářečským štítem a 
používejte brýle s průhlednými skly a postranní 
ochranou. 
• Postarejte se o dostatečné větrání pracovního 
prostoru. Pokud to nelze zajistit, musí být především v 
malých místnostech instalováno větrací zařízení. 
• Očistěte svařované díly a zbavte je rzi, mastnoty a laku 
pro pohlcování kouřivosti. 
• Ujistěte se, že je síťový kabel v bezvadném stavu. 
Ochranné přípravky proti přetížení a zkratům a rovněž 
vhodné uzemnění musí být bezpodmínečně k dispozici. 
Přesvědčte se, zda nominální napětí přístroje souhlasí se 
síťovým napětím jeho napájecího zdroje. 
• Dbejte na to, aby kolem neležely nekryté nebo 
opotřebené kabely; přívodní kabel, větrací ventilátor, 
svařovací kabel; pokud to bude nutné nahraďte je 
normovanými kabely. 
• Zemnicí kabel dobře upevněte na svařovaný kus. 
• Hadice ani zemnící kabel neovíjejte kolem těla. 
• Nerovnejte hadice na vlastním těle nebo na jiných 
osobách. 
• Přístroj zásadně nepoužívejte ve vlhkých prostorách 
bez ochrany proti úrazu elektrickým proudem. 
• Nesvařujte nikdy bez použití postranních ochranných 
klapek na přístroji. 

• Během práce se nikdy nedotýkejte proudové trysky 
nebo svařovaného kusu, vyhnete se 
tak popálení. 
• Nepracujte na snadno vznětlivých nádobách nebo v 
jejich blízkosti. 
• Stroj musí stát na podlaze stabilně a rovně. 
• Svářecí stroj má stupeň ochrany IP 21 a nesmí být nikdy 
během provozu ani při skladování vystaven dešti a vlhku. 
 
Postup v nouzovém případě: 
Proveďte opatření první pomoci odpovídající druhu 
zranění a přivolejte co možná nejrychleji kvalifikovanou 
lékařskou pomoc. Chraňte zraněnou osobu před další 
újmou na zdraví a uklidněte ji. 
 
Použití v souladu s určením: 
Svařování bez plynu: 
• Svářecí přístroj pro svařování plným 
drátem SV120-F byl zhotoven pro svařování 
bez plynu (svařování plným drátem). 
 
Zbytková nebezpečí a ochranná opatření 
Mechanická zbytková nebezpečí: 
• Vpich – ruce mohou být propíchnuty drátem. 
→ Noste ochranné rukavice popř. držte ruce v bezpečné 
vzdálenosti od výstupu drátu. 
 
Vystříknutí tekutin: 
• Stříkající kapky při svařování mohou způsobit 
popáleniny. Noste ochranný oděv a svařovací masku. 
 
Elektrická zbytková nebezpečí: 
Přímý elektrický kontakt 
• Defektní kabel nebo zástrčka mohou vést k úrazu 
elektrickým proudem. 
→ Výměnu defektního kabelu a zástrčky přenechejte vždy 
odborníkovi. Používejte přístroj pouze 
u připojení s ochranným spínačem proti chybnému 
proudu (FI). 
• Přímý elektrický kontakt vlhkýma rukama může 
způsobit úraz elektrickým proudem. 
→ Vyvarujte se dotyku vlhkýma rukama a dbejte na 
odpovídající uzemnění. 
 
Nepřímý elektrický kontakt 
• Zranění mohou být způsobená vodivými díly otevřených 
nebo defektních elektrických součástí. 
→ Při údržbě vytáhněte vždy zástrčku ze sítě. 
Používejte jen u připojení se spínačem FI. 
 
Tepelná zbytková nebezpečí: 
• Popáleniny, omrzliny – kontakt s hadicovou tryskou a 
zpracovávaným kusem může způsobit popálení. 
→ Hadicovou trysku a zpracovávaný kus nechejte po 
skončení provozu nejdříve vychladnout a noste ochranné 
rukavice. 
 



Ohrožení hlukem: 
• Poškození sluchu – Delší práce s přístrojem může vést 
k poškození sluchu. 
→  Používejte stále chrániče sluchu. 
 
Ohrožení zářením: 
• Infračervené, viditelné a ultrafialové světlo – 
Elektrický oblouk způsobuje infračervené a 
ultrafialové záření. 
→ Používejte vždy vhodný ochranný svařovací štít, 
ochranný oděv a ochranné rukavice. 
 
Zanedbávání ergonomických zásad: 
• Nedůsledné používání osobního ochranného vybavení 
– Obsluha stroje bez odpovídajícího ochranného 
vybavení může vést k těžkým vnějším i vnitřním 
zraněním. 
→ Noste stále předepsaný ochranný oděv a 
pracujte opatrně. 
 
Ohrožení zpracovávaným materiálem a jinými látkami: 
• Kontakt, vdechnutí – Dlouhodobé vdechování 
svařovacích plynů může být zdraví škodlivé. 
→ Používejte při práci odsávací zařízení nebo pracujte v 
místnostech s dobrým větráním. Vyhněte se přímému 
vdechování plynů. 
 
Žhavá struska a jiskry mohou být příčinou: 
požárů a explozí. 
→ Nikdy s přístrojem nepracujte v prostředí, ve kterém 
může snadno dojít k požáru. 
Jiná nebezpečí 
 
Nedostatečné místní osvětlení: 
• Nevyhovující osvětlení představuje vysoké 
bezpečnostní riziko. 
→ Postarejte se při práci s přístrojem vždy o 
dostatečné osvětlení. 
 
Uklouznutí, zakopnutí nebo pád osob: 
• Kabely a hadice mohou být příčinou zakopnutí a pádu. 
→ Udržujte pořádek na pracovišti 
 
Likvidace: 
• Pokyny k likvidaci odpadů vyplývají z piktogramů, 
které jsou umístěny na přístroji popř. na obalu. 
Vysvětlení významu jednotlivých značek najdete 
v kapitole „Značení na přístroji“. 
 
Požadavky na obsluhu: 
Obsluhující osoba si musí před použitím přístroje 
pozorně pročíst návod k obsluze. 
Kvalifikace: 
• Kromě podrobné instruktáže poskytnuté odborníkem 
není pro práci s přístrojem nutná žádná odborná 
kvalifikace. 
 

Minimální věk: 
• S přístrojem mohou pracovat jen osoby, které dosáhly 
16 let. Výjimkou pro používání přístroje mladistvou 
osobou je případ, kdy se jedná o užití 
v rámci odborného výcviku k dosažení zručnosti 
pod dohledem školitele. 
 
Školení: 
• Používání přístroje vyžaduje pouze příslušné 
poučení. Speciální školení není nutné. 
 
Bezpečnostní pokyny pro obsluhu: 
• Dříve než bude možné zapnout přístroj, musí být 
všechny bezpečnostní a ochranné přípravky řádně a na 
svých místech namontovány. 
• Používejte přístroj teprve poté, co jste si pozorně 
pročetli návod k obsluze. 
• Respektujte všechny bezpečnostní pokyny uvedené v 
návodu. 
• Chovejte se zodpovědně vůči jiným osobám. 
 
Bezpečnostní pokyny pro inspekci a údržbu: 
Jen pravidelně udržovaný a ošetřovaný přístroj se může 
stát spolehlivým pomocníkem. Nedostatečná péče a 
údržba může být příčinou nepředvídatelných úrazů a 
zranění. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny 
uvedené v tomto návodu k obsluze. 
 
Inspekce a údržba: 
Před každou prací vytáhněte síťovou zástrčku 
přístroje. 
• K čištění plastových dílů je vhodný vlhký hadřík. 
Nepoužívejte žádné čisticí prostředky, rozpouštědla ani 
ostré předměty. 
• Po každém použití zbavte větrací otvory a pohyblivé 
části usazeného prachu měkkým kartáčem nebo 
pinzetou. 
• Všechny kovové pohyblivé části pravidelně ošetřujte 
olejem. 
 
PRO ZACHOVÁNÍ VYSOKÉHO STUPNĚ 
BEZPEČNOSTI VĚNUJTE POZORNOST 
NÁSLEDUJÍCÍM POKYNŮM: 
 
Postarejte se o dostatečné zabezpečení dle EN 947-3. 
Poraďte se s odborníkem v oboru elektro. 
 
Pozor: Provoz je přípustný pouze s ochranným vypínačem 
proti chybnému proudu (FI)! 
 
POZOR! 
 
• Udržujte na pracovišti čistotu a pořádek. Neuklizené 
pracoviště a pracovní stoly zvyšují nebezpečí úrazů a 
zranění. 
• Dbejte podmínek prostředí, ve kterém pracujete. 
Nepoužívejte elektrické přístroje a obráběcí stroje ve 



vlhkém nebo mokrém prostředí. Postarejte se o 
dostatečné osvětlení. Nevystavujte elektrické přístroje 
dešti nebo vysoké vlhkosti. Nezapínejte elektrické 
přístroje v okolí lehce vznětlivých tekutin nebo plynů. 
• Nepouštějte ke stroji žádnou cizí osobu. Návštěvníci a 
diváci, především děti, ale i nemocné a slabé osoby by 
se měly zdržovat v bezpečné vzdálenosti od pracoviště.  
• Postarejte se o bezpečné uschování nástrojů. Nástroje, 
které nepoužíváte, musí být uloženy na suchém, co 
nejvýše položeném nebo jinak nepřístupném místě. 
• Užívejte pro každou práci vždy správný nástroj. 
Nepoužívejte drobné nářadí pro práce, jejichž provedení 
vyžaduje těžké nástroje. Používejte nástroje výhradně 
pro účely, pro které byly vyrobeny. Dbejte, aby Vaše 
nástroje byly vždy čisté a ostré. 
• Dbejte na vhodné oblečení. Při práci nenoste volné 
oděvy ani šperky. Mohly by být zachyceny pohyblivými 
částmi stroje. Pro práce ve vnějším prostoru 
doporučujeme pracovní rukavice a pracovní 
protiskluzovou obuv. Dlouhé vlasy musí být přiměřeně 
chráněny. 
• Používejte ochranné osobní vybavení. Ochranné brýle 
a ochranu sluchu musíte vždy nosit. Nutný je také 
respirátor nebo ochranná maska na obličej. Při 
zacházení s ostrými čepelemi nebo pilovými listy je 
nutné nosit těsně přiléhavé rukavice. 
• Dávejte pozor na elektrický kabel. Netahejte za kabel. 
Při vytahování kabelu se dotýkejte jen zástrčky. Kabel 
musí být v bezpečné vzdálenosti od vodních zdrojů, oleje 
a ostrých hran. 
• Zabezpečte zpracovávaný kus. Používejte vhodné 
svorky, svěráky atd. Je to v každém případě bezpečnější, 
než kdybyste drželi kus rukou. Kromě toho si tak 
uvolníte obě ruce pro práci. 
• Vždy dbejte, abyste měli rovnováhu a pevnou pozici. 
Nikdy se např. nepředklánějte příliš daleko dopředu 
nebo do stran, pokud chcete na něco dosáhnout. 
• Odstraňte nástrčný klíč atd. Před zapnutím stroje musí 
být všechny klíče apod. pro výměnu nástrojů atd. 
odstraněny. 
• Zabraňte neúmyslnému zapnutí. Dříve než zastrčíte 
síťovou zástrčku do zásuvky, zkontrolujte, zda je nástroj 
na spínači přístroje vypnut. 
• Ve vnějším prostoru používejte vždy speciální 
prodlužovací kabely. Pro venkovní použití potřebujete 
speciální prodlužovací kabely, které jsou pro tento účel 
vhodné a odpovídajícím způsobem 
označené. 
• Buďte neustále soustředění. Dávejte pozor na to, co 
děláte. Požívejte zdravý rozum. Nikdy nepracujte s 
elektrickými nástroji, když jste unavení. 
• Dávejte pozor na poškozené díly. Zkontrolujte nástroj 
před tím, než ho použijete. Jsou jednotlivé části 
poškozené? Při každém lehčím poškození si vážně 
položte otázku, zda bude nástroj přesto bezvadně a 
bezpečně fungovat. Dbejte na správné vyrovnání a 
seřízení pohyblivých částí. Zapadají díly správně do 

sebe? Nejsou díly poškozené? Je všechno správně 
instalováno? Souhlasí všechny ostatní předpoklady, které 
jsou nutné pro bezvadné fungování? Pokud není v 
návodu k obsluze výslovně uvedeno jinak, musí být 
všechna ochranná zařízení atd. opravena nebo vyměněna 
oprávněnými osobami. Defektní spínače musí vyměnit 
autorizované místo. Nepoužívejte nástroj, pokud se nedá 
vypínačem přístroje řádně zapnout a vypnout. Vyměňte 
vložku stolu, jestliže je opotřebovaná. V 
nepravděpodobném případě, že najdete závady na stroji 
(včetně ochranných zařízení a kruhového pilového listu), 
se prosím obraťte na servisní centrum v místě Vašeho 
pracoviště. 
• Používejte jen schválené díly. Při údržbě a opravách 
používejte jen identické náhradní díly. Náhradní díly 
nakupujte ve schváleném servisním centru. 
• Výstraha! Používání příslušenství a montovaných dílů, 
které nejsou v tomto návodu k obsluze výslovně 
doporučeny, může vést k ohrožení osob a objektů. 
• Nenechávejte nikoho obsluhovat přístroj bez 
předchozího poučení. Zabraňte také tomu, aby 
přístroj obsluhovaly děti, duševně nezpůsobilé 
osoby, osoby pod vlivem drog, léků, alkoholu či 
nadmíru unavené osoby a ani vy sami tak nečiňte. 
 
Poskytnutí záruky: 
 
Záruční doba na svářecí zařízení je 24 měsíců ode dne 
prodeje (prodlužuje se o dobu, po kterou je výrobek v 
opravě). 
 
Záruka se vztahuje na výrobek jen za předpokladu, že 
výrobek je užíván v souladu s přiloženým návodem k 
obsluze a údržbě. 
Vyskytne-li se závada výrobku v záruční době, má kupující 
nárok na bezplatnou opravu v určených servisních 
střediscích za předpokladu, že se jedná prokazatelně o 
výrobní nebo materiálovou vadu výrobku. 
Podmínkou pro uplatnění nároku ze záruky je předložení 
prodejního dokladu, jenž musí být opatřen adresou a 
razítkem prodejce, podpisem prodávajícího a datem 
prodeje. 
Záruka se nevztahuje na běžné provozní opotřebení, 
závady vzniklé úmyslným poškozením, hrubou nedbalostí 
při používání, nebo pokud provede kupující na výrobku 
úpravy nebo změny. Výrobce neodpovídá za škody 
způsobené neodborným zacházením či údržbou mimo 
rámec příslušného návodu k obsluze a údržbě. 
 
NÁROK NA ZÁRUČNÍ OPRAVU ZANIKÁ  
• Nebyla-li záruka uplatněna v záruční době. 
• Při neodborných zásazích nebo opravách výrobku jiným 
než určeným servisním střediskem nebo v případě, že byl 
výrobek uživatelem či jinou osobou mechanicky či jinak 
poškozen. 
• Pokud došlo k poškození vlivem živelné pohromy. 



 
LIKVIDACE: 
Pokud se rozhodnete pro likvidaci starého zařízení, 
odneste jej na místo k tomu určené (např. sběr 
druhotných surovin, sběrný dvůr apod.) Nelikvidujte 
odhozením do komunálního odpadu. 
Obal uložte na místě určeném k  ukládání odpadu. 
Dovozce prohlašuje, že je v rejstříku společností plnící 
povinnost zpětného odběru, odděleného sběru, 
zpracování, využití a odstraňování elektrozařízení a 
elektroodpadu REMA. 
 
CZ Prohlášení o shodě EU: 
PHT a. s., Za Strahovem 373/69, 169 00 Praha 6, Česká 
Re-publika tímto prohlašuje, že výrobek splňuje 
následující bezpečnostní a zdravotní požadavky norem 
EU. V případě jakékoliv námi neodsouhlasené změny 
výrobku pozbývá toto prohlášení platnosti. 
 
Označení přístrojů: 
 
Svářecí přístroj 
 
Příslušné směrnice EU: 
2004/108/EC 
EN 60974-10:2003 

 
 
OPRAVY A SERVIS:  
Záruční i mimozáruční odborné opravy a servis zajišťuje: 
PHT a. s. • www.magg.cz 
 
Vyrobeno pro PHT a. s. 
 
Poznámka: Technické změny jakož i chyby tisku jsou vyhrazeny. 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Zvárací prístroj SV120–F 

Pred uvedením prístroja do prevádzky si, prosím, starostlivo prečítajte tento 

NÁVOD NA OBSLUHU 

 
 
Prístroj: 
Zvárací prístroj na zváranie plným drôtom 
SV120–F: 
Puzdro z oceľového plechu s práškovým 
povlakom, 2 radiace stupne, ochrana proti tepelnému 
preťaženiu. Dlhý čas zapnutia z dôvodu chladenia s 
núteným obehom. Vhodný pre plné drôty do 0,9 mm 
(malá cievka). 
 
Vybavenie: 
Vrátane hadíc s priamym pripojením, uzemňovacieho 
kábla so svorkou, zváračského štítu a kefy 
 
Úvod: 
Zváranie plným drôtom: 
Ako prezrádza už názov, pre zváranie plným drôtom nie je 
potrebný žiadny dodatočný plyn. To má samozrejme tú 
výhodu, že ste podstatne mobilnejší a že plyn, ktorý je v 
drôte obsiahnutý v práškovej forme, je vedený priamo do 
elektrického oblúka a prístroj je tak pri práci vonku odolný 
proti vetru. Pri dotyku drôtu so spracovávaným kusom 
vzniká okamžite elektrický oblúk. To nie je defekt!! 
Uvedením hadice do činnosti sa aktivuje iba podávanie 
drôtu, nie však relé alebo zapaľovanie. Nastavte silu 
zvárania a rýchlosť 
podávania drôtu tak, aby vznikol rovnomerný elektrický 
oblúk a aby bol počuť „harmonický“ šum zvárania. Inak 
platí: „Learning by doing“! Zvárací prístroj SV120-F pre 
zváranie plným drôtom je kompaktný prístroj vyrobený 
podľa najnovších technických parametrov, vďaka ktorým 
dosahuje vysokú spoľahlivosť. Pre zaistenie dlhej 
životnosti bez eventuálnych ťažkostí stačí minimálna 
údržba. Náš návod na použitie obsahuje dostatočné 
informácie pre inštaláciu a údržbu týchto zváracích 
prístrojov. 
Pre dosiahnutie lepšieho výsledku zváracieho prístroja 
odporúčame pri práci používať ochranný zvárací sprej na 
ochranu a údržbu dýz a zváraných dielov. Týmto 
spôsobom sa zvýšia tesniace vlastnosti a zníži 
rozstrekovanie. 
 
 

Rozsah dodávky (obrázok 1): 
1. Zvárací prístroj na zváranie plným drôtom SV120–F 
2. Zváračský štít 
3. Kefa 
5. Horák s priamym pripojením 
6. Uzemňovací kábel so svorkou 
 
Technické údaje: 

Pripojenie/frekvencia: 230 V ~ 50 Hz 
Istenie: 32 A 
Radiace stupne: 2 (45/90 A) 
Čas zapnutia: 90 A ~ 10 % 

45 A ~ 60 % 
Max. hrúbka drôtu: 0,9 mm 
Odporúčaná sila materiálu: 1,5≈2,5 mm 
Napätie behu naprázdno: 31 V 
Typ ochrany:  IP21S 
Izolačná trieda: H 
Hmotnosť cca: 14 kg 

 
Doprava a skladovanie: 
• Pre prípad dlhšieho skladovania by mal byť 
stroj riadne vyčistený. 
 
Montáž a prvé uvedenie do prevádzky: 
• Skôr ako je zvárací prístroj zapojený do zásuvky, je 
nutné skontrolovať, či sa napätie zhoduje s prístrojom a či 
je príkon dostatočný pre plné zaťaženie prístroja. Ďalej je 
potrebné sa presvedčiť, či je prívodné zariadenie 
vybavené dostačujúcim uzemňovacím systémom. 
 
Uzemnenie: 
Prístroj je pripojený uzemňovacím káblom k svorke. 
Uistite sa, že medzi kliešťami a zváraným kusom existuje 
perfektný kontakt. Dotýkajúce sa diely musia byť zbavené 
mazadla, hrdze a nečistôt a musia byť pred nimi 
chránené. Nefunkčný kontaktný kus zníži zváraciu 
kapacitu a môže viesť k neuspokojivej kvalite zvárania. 
Pozor: Čím lepší je kontakt, tým lepší je výsledok 
zvárania (napr. vyleštiť ručnou uhlovou brúskou!) 



 
 
   a) spínač s polohami zapnuté/vypnuté b) Nastavenie zváracieho prúdu 

           c) Nastavenie rýchlosti podávania drôtu d) Ochrana proti prehriati 
 
 

 



Obsluha (obrázok 2) 
 
Riadiaci pult: 
Zvárací stroj je vybavený výkonovým spínačom s 
polohami zapnuté/vypnuté. (obr. 2/a) 
 
• Nastavenie zváracieho prúdu 
Zvárací prístroj pre zváranie plným drôtom SV120–F 
disponuje striedavým prepínačom, ktorým je možné voliť 
2 nastavenia zváracieho prúdu na základe potrebného 
výkonu. (obr. 2/b) 
• Nastavenie rýchlosti podávania drôtu 
Rýchlosť podávania drôtu nastavíte potenciometrom, 
ktorý sa nachádza na prednej strane prístroja. Tento 
potenciometer sa používa spoločne so striedavým 
prepínačom, ktorý reguluje prúdové zaťaženie, takže 
vzniká rovnomerný elektrický oblúk. (Obr. 2/c) 
• Ochrana proti prehriatiu 
Prístroj je vybavený zariadením tepelnej ochrany, 
ktoré automaticky preruší dodávku zváracieho prúdu, 
hneď ako je dosiahnutá vyššia teplota. V tom prípade sa 
rozsvieti výstražné svetlo (obr. 2/d). Hneď ako teplota 
znovu klesne na hodnotu vhodnú pre prevádzku, 
výstražné svetlo opäť zhasne. Dodávka prúdu sa obnoví a 
prístroj je znovu prevádzkyschopný. 
• Na stroji je možné použiť cievky s hmotnosťou 0,2–0,4 
(1,0) kg. 
 
• Motor podávania drôtu 
Presvedčte sa, či má drážka cievky na podávanie drôtu 
rovnaký priemer drôtu. Zváracie prístroje sú 
určené pre cievku s drôtmi s priemerom 0,6 a 0,8. Ak by 
bolo nutné pracovať s drôtom s priemerom 0,9, môže sa 
dodaná cievka použiť bez veľkých problémov. Na bočnej 
ploche cievky je vytlačený požadovaný priemer. Zvárací 
stroj SV120–F je vybavený ryhovanými cievkami pre 
zváranie plným drôtom bez ochranného plynu. 
• Zavedenie drôtu 
Prvých 10 cm drôtu musí byť odrezaných tak, aby vznikol 
rovný rez a drôt neprečnieval, nebol prevesený a 
znečistený. Zdvihnite cievku, ktorá je spojená pohyblivým 
ramenom tým, že uvoľníte príslušnú skrutku. Vložte drôt 
do plastovéhovedenia tak, že ho pretiahnete príslušnou 
drážkou a znovu ho tým vložíte do vedenia. Dávajte 
pozor, aby drôt nebol napnutý, ale abyste ho vložili voľne. 
Pohyblivé rameno znovu spustite a nastavte tlak 
pomocou príslušnej skrutky. Správne nastavený tlak 
ovplyvní pravidelný priebeh drôtu a aj keď sa drôt 
náhodou vzprieči, poháňa správny tlak hnacie koleso tak, 
že je drôt bez problémov vedený ďalej. Na osi drôtu musí 
byť nastavený odpor drôtu. Odpor je potrebné nastaviť 
tak, aby drôt bolo možné ľahko stiahnuť, ale aby sa sám 
od seba nenavíjal. Ak by spojka spôsobovala príliš silné 
drhnutie a ak by hnacie koleso začalo preklzávať, je 
bezpodmienečne nutné spojku zaskrutkovať, kým 
vedenie drôtu nebude pravidelné. 
 

• Spojenie hadíc 
Zvárací prístroj pre zváranie plným drôtom SV120–F má 
priamo pripojenú súpravu hadíc a je tak pripravený na 
použitie. Eventuálna výmena musí byť vykonaná s 
mimoriadnou opatrnosťou alebo najlepšie priamo 
odborníkom. Na výmenu plynovej dýzy stačí 
odskrutkovať ju a vytiahnuť von. Plynovú dýzu je nutné 
vybrať pri každej výmene prúdovej dýzy. Je potrebné 
dbať na to, aby sa priemer dýzy zhodoval s priemerom 
drôtu. Plynová dýza musí byť stále udržiavaná v čistote. 
 
Poruchy–príčiny–odstránenie 
• Porucha: 
Drôt sa neposúva, napriek tomu, že sa kladka pre 
podávanie drôtu otáča. 
• Príčina: 
1. Nečistota na prúdovej dýze 
2. Spojka nosiča cievky je nastavená príliš silne 
3. Súprava hadíc je poškodená. 
• Náprava: 
1. Vyčistiť 
2. Uvoľniť 
3. Skontrolovať plášť vodidla drôtu 
 
• Porucha: 
Prívod drôtu je nepravidelný a alebo prerušovaný. 
• Příčina: 
1. Prúdová dýza je poškodená. 
2. Spáleniny v prúdovej dýze. 
3. Nečistota na žliabku hnacieho kolesa. 
4. Ryha na opotrebenom hnacom kolese. 
• Náprava: 
1. Výmena. 
2. Výmena. 
3. Čistenie. 
4. Výmena. 
 
• Porucha: 
Oblúk zhasol. 
• Příčina: 
1. Zlý kontakt medzi uzemňovacími kliešťami a 
dielom. 
2. Skrat medzi prúdovou dýzou a rúrkou vedenia plynu. 
• Náprava: 
1. Kliešte pritiahnuť a skontrolovať. 
2. Prúdovú dýzu a rúrku vedenia plynu vyčistiť alebo 
vymeniť. 
 
• Porucha: 
Zvarový šev je porézny. 
• Příčina: 
1. Chybná vzdialenosť alebo sklon od hadíc. 
2. Mokré kusy. 
• Náprava: 
1. Vzdialenosť medzi hadicami a dielom musí byť 
5 – 10 mm. Sklon nesmie byť menší než 60 vzhľadom na 
kus. 



2. Vysušiť pištoľou s teplým vzduchom alebo iným 
prípravkom. 
 
• Porucha: 
Stroj prestal po dlhšej prevádzke  neočakávane 
fungovať. 
• Príčina: 
1. Stroj sa príliš dlhým používaním prehrial a preto 
sa zapla tepelná ochrana. 
• Náprava: 
1. Stroj nechať vychladnúť. 
 
Bezpečnostné pokyny pre prvé: 
uvedenie do prevádzky 
Používanie zváracích prístrojov aj vlastný zvárací proces 
môže ohroziť zdravie zvárača aj ostatných osôb. Preto 
vás, prosíme, aby ste si nižšie uvedené predpisy slúžiace 
na prevenciu úrazov pozorne prečítali a aby ste ich 
rešpektovali. Majte na pamäti, že uvážené a poučené 
používanie zváracieho prístroja za prísneho dodržovania 
všetkých predpisov je tým najlepším zabezpečením proti 
akémukoľvek pracovnému úrazu. 
 
1) Noste vhodný ochranný odev: bez vreciek a nohavice 
bez záložky. Vyhýbajte sa syntetickým materiálom. 
2) Noste vždy izolačné rukavice. 
3) Noste uzatvorené, vysoké pracovné topánky. 
4) Pracujte vždy s ochranným zváračským štítom a 
používajte okuliare s priehľadnými sklami a postrannou 
ochranou. 
5) Postarajte sa o dostatočné vetranie pracovného 
priestoru. Ak to nie je možné zaistiť, musí byť 
predovšetkým v malých miestnostiach inštalované 
vetracie zariadenie. 
6) Očistite zvárané diely a zbavte ich hrdze, mastnoty a 
laku pre pohlcovanie dymov. 
7) Uistite sa, že je sieťový kábel v bezchybnom stave. 
Ochranné prípravky proti preťaženiu a skratom a tiež 
vhodné uzemnenie musia byť bezpodmienečne k 
dispozícii. Presvedčte sa, či nominálne napätie prístroja 
súhlasí so sieťovým napätím jeho napájacieho zdroja. 
8) Dbajte na to, aby neležali nekryté alebo opotrebené 
káble; prívodný kábel, vetrací ventilátor, zvárací kábel; ak 
to bude nutné nahraďte ich normovanými káblami. 
9) Uzemňovací kábel dobre upevnite na zváraný kus. 
10) Hadice ani uzemňovací kábel neovíňajte okolo tela. 
11) Nerovnajte hadice na vlastnom tele alebo na 
iných osobách. 
12) Prístroj zásadne nepoužívajte vo vlhkých priestoroch 
bez ochrany proti úrazu elektrickým prúdom. 
13) Nezvárajte nikdy bez použitia postranných 
ochranných klapiek na prístroji. 
14) Počas práce sa nikdy nedotýkajte prúdovej dýzy alebo 
zváraného kusu, vyhnite sa tak popáleniu. 
15) Nepracujte na ľahko zápalných nádobách alebo v ich 
blízkosti. 

16) Stroj musí stáť na podlahe stabilne a rovno. 
17) Zvárací stroj má stupeň ochrany IP 21 a nesmie byť 
nikdy počas prevádzky ani pri skladovaní vystavený 
dažďu a vlhkosti. 
Postup v núdzovom prípade 
Vykonajte opatrenia prvej pomoci zodpovedajúce 
druhu zranenia a privolajte čo možno najrýchlejšie 
kvalifikovanú lekársku pomoc. Chráňte zranenú osobu 
pred ďalšou ujmou na zdraví a upokojte ju. 
 
Použitie v súlade s určením – zváranie bez plynu 
• Zvárací prístroj pre zváranie plným drôtom 
SV120–F bol zhotovený pre zváranie bez 
plynu (zváranie plným drôtom). 
 
Ochranné opatrenia 
Mechanické zvyškové nebezpečenstvá 
• Vpich – ruky môžu byť prepichnuté drôtom 
→ Noste ochranné rukavice, príp. držte ruky v 
bezpečnej vzdialenosti od výstupu drôtu. 
 
Vystreknutie tekutín 
• Stříkající kapky při svařování mohou způsobit 
popáleniny. 
→ Noste ochranný odev a zváraciu masku. 
 
Elektrické zvyškové nebezpečenstvá 
Priamy elektrický kontakt 
• Defektný kábel alebo zástrčka môžu viesť k úrazu 
elektrickým prúdom. 
→ Výmenu defektného kábla a zástrčky prenechajte 
vždy odborníkovi. Používajte prístroj iba pri 
pripojení s ochranným spínačom proti chybnému 
prúdu (FI). 
• Priamy elektrický kontakt vlhkými rukami môže 
spôsobiť úraz elektrickým prúdom. 
→ Vyvarujte sa dotyku vlhkými rukami a dbajte na 
zodpovedajúce uzemnenie. 
Nepriamy elektrický kontakt 
• Zranenia môžu byť spôsobené vodivými dielmi 
otvorených alebo defektných elektrických súčastí. 
→ Pri údržbe vytiahnite vždy zástrčku zo siete. 
Používajte len pri pripojení so spínačom FI. 
 
Tepelné zvyškové nebezpečenstvá 
• Popáleniny, omrzliny – kontakt s hadicovou dýzou a 
spracovávaným kusom môže spôsobiť popálenie. 
→ Hadicovú dýzu a spracovávaný kus nechajte po 
skončení prevádzky najskôr vychladnúť. Noste ochranné 
rukavice. 
 
Ohrozenie hlukom 
• Poškodenie sluchu – dlhšia práca s prístrojom môže 
viesť k poškodeniu sluchu. 
→  Používajte stále chrániče sluchu.



Ohrozenie žiarením 
• Infračervené, viditeľné a ultrafialové svetlo – 
Elektrický oblúk spôsobuje infračervené a 
ultrafialové žiarenie 
→ Používajte vždy vhodný ochranný zvárací štít, 
ochranný odev a ochranné rukavice. 
 
Zanedbávanie ergonomických zásad 
• Nedôsledné používanie osobného ochranného 
vybavenia – obsluha stroja bez zodpovedajúceho 
ochranného vybavenia môže viesť k ťažkým 
vonkajším i vnútorným zraneniam. 
→ Noste stále predpísaný ochranný odev a pracujte 
opatrne. 
 
Ohrozenie spracovávaným materiálom a inými látkami 
• Kontakt, vdýchnutie – dlhodobé vdychovanie 
zváracích plynov môže byť zdraviu škodlivé. 
→ Používajte pri práci odsávacie zariadenie alebo 
pracujte v miestnostiach s dobrým vetraním. 
Vyhnite sa priamemu vdychovaniu plynov. 
 
Žeravá troska a iskry môžu byť príčinou 
požiarov a explózií 
→ Nikdy s prístrojom nepracujte v prostredí, v 
ktorom môže ľahko dôjsť k požiaru. 
 
Nedostatočné miestne osvetlenie 
• Nevyhovujúce osvetlenie predstavuje vysoké 
bezpečnostné riziko. 
→ Postarajte sa pri práci s prístrojom vždy o 
dostatočné osvetlenie. 
 
Pošmyknutie, zakopnutie alebo pád osôb 
• Káble a hadice môžu byť príčinou zakopnutia a pádu. 
→ Udržujte poriadok na pracovisku. 
 
Likvidace 
• Pokyny pre likvidáciu odpadov vyplývajú z 
piktogramov, ktoré sú umiestnené na prístroji, 
príp. na obale.  
 
Požiadavky na obsluhu 
Obsluhujúca osoba si musí pred použitím prístroja 
pozorne prečítať návod na obsluhu. 
 
Kvalifikácia 
• Okrem podrobnej inštruktáže poskytnutej 
odborníkom nie je na prácu s prístrojom nutná žiadna 
odborná kvalifikácia. 
 
Minimálny vek 
• S prístrojom môžu pracovať len osoby, ktoré dosiahli 
16 rokov. Výnimkou pre používanie prístroja mladistvou 
osobou je prípad, keď ide o použitie v rámci odborného 
výcviku na dosiahnutie zručnosti pod dohľadom 
školiteľa. 

Školenie 
• Používanie prístroja vyžaduje iba príslušné poučenie. 
Špeciálne školenie nie je nutné. 
 
Bezpečnostné pokyny pre obsluhu 
• Skôr ako bude možné zapnúť prístroj, musia byť všetky 
bezpečnostné a ochranné prípravky riadne a na svojich 
miestach namontované. 
• Používajte prístroj až potom, čo ste si pozorne prečítali 
návod na obsluhu. 
• Rešpektujte všetky bezpečnostné pokyny uvedené v 
návode. 
• Správajte sa zodpovedne voči iným osobám. 
 
Bezpečnostné pokyny pre inšpekciu a údržbu 
Len pravidelne udržiavaný a ošetrovaný prístroj sa môže 
stať spoľahlivým pomocníkom. Nedostatočná 
starostlivosť a údržba môže byť príčinou 
nepredvídateľných úrazov a zranení. Dodržujte všetky 
bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode na 
obsluhu. 
 
Inšpekcia a údržba 
Pred každou prácou vytiahnite sieťovú zástrčku 
prístroja. 
• Na čistenie plastových dielov je vhodná vlhká 
handrička. Nepoužívajte žiadne čistiace 
prostriedky, rozpúšťadlá ani ostré predmety. 
• Po každom použití zbavte vetracie otvory a 
pohyblivé časti usadeného prachu mäkkou 
kefou alebo pinzetou. 
• Všetky kovové pohyblivé časti pravidelne 
ošetrujte olejom. 
 
POZOR! 
 
• Udržujte na pracovisku čistotu a poriadok. Neupratané 
pracovisko a pracovné stoly zvyšujú nebezpečenstvo 
úrazov a zranenia. 
• Dbajte na podmienky prostredia, v ktorom pracujete. 
Nepoužívajte elektrické prístroje a obrábacie stroje vo 
vlhkom alebo mokrom prostredí. Postarajte sa o 
dostatočné osvetlenie. Nevystavujte elektrické prístroje 
dažďu alebo vysokej vlhkosti. Nezapínajte elektrické 
prístroje v okolí ľahko zápalných tekutín alebo plynov. 
• Nepúšťajte k stroju žiadnu cudziu osobu. Návštevníci a 
diváci, predovšetkým deti, ale aj choré a slabé osoby by 
sa mali zdržiavať v bezpečnej vzdialenosti od pracoviska. 
• Postarajte sa o bezpečné uschovanie nástrojov. 
Nástroje, ktoré nepoužívate, musia byť uložené na 
suchom, čo najvyššie položenom alebo inak 
neprístupnom mieste. 
• Používajte pre každú prácu vždy správny nástroj. 
Nepoužívajte drobné náradie na práce, ktorých vykonanie 
vyžaduje ťažké nástroje. Používajte nástroje výhradne na 
účely, pre ktoré boli vyrobené. Dbajte na to, aby vaše 
nástroje boli vždy čisté a ostré. 



• Dbajte na vhodné oblečenie. Pri práci nenoste voľné 
odevy ani šperky. Mohli by byť zachytené pohyblivými 
časťami stroja. Pre práce vo vonkajšom priestore 
odporúčame pracovné rukavice a pracovnú 
protišmykovú obuv. Dlhé vlasy musia byť primerane 
chránené. 
• Používajte ochranné osobné vybavenie. Ochranné 
okuliare a ochranu sluchu musíte vždy nosiť. Nutný je 
tiež respirátor alebo ochranná maska na tvár. Pri 
zaobchádzaní s ostrými čepeľami alebo pílovými listami 
je nutné nosiť tesne priliehavé rukavice. 
• Dávajte pozor na elektrický kábel. Neťahajte za kábel. 
Pri vyťahovaní kábla sa dotýkajte len zástrčky. Kábel 
musí byť v bezpečnej vzdialenosti od vodných zdrojov, 
oleja a ostrých hrán. 
• Zabezpečte spracovávaný kus. Používajte vhodné 
svorky, zveráky atď. Je to v každom prípade 
bezpečnejšie, než keby ste držali kus rukou. Okrem 
toho si tak uvoľníte obe ruky pre prácu. 
• Vždy dbajte na to, aby ste mali rovnováhu a pevnú 
pozíciu. Nikdy sa napr. nepredkláňajte príliš ďaleko 
dopredu alebo do strán, ak chcete na niečo dosiahnuť. 
• Odstráňte nástrčný kľúč atď. Pred zapnutím stroja 
musia byť všetky kľúče a pod. pre výmenu nástrojov 
atď. odstránené. 
• Zabráňte neúmyselnému zapnutiu. Skôr ako zastrčíte 
sieťovú zástrčku do zásuvky, skontrolujte, či je nástroj 
na spínači prístroja vypnutý. 
• Vo vonkajšom priestore používajte vždy špeciálne 
predlžovacie káble. Pre vonkajšie použitie potrebujete 
špeciálne predlžovacie káble, ktoré sú pre tento účel 
vhodné a zodpovedajúcim spôsobom označené. 
• Buďte neustále sústredení. Dávajte pozor na to, čo 
robíte. Požívajte zdravý rozum. Nikdy nepracujte s 
elektrickými nástrojmi, keď ste unavení. 
• Dávajte pozor na poškodené diely. Skontrolujte 
nástroj pred tým, než ho použijete. Sú jednotlivé časti 
poškodené? Pri každom ľahšom poškodení si vážne 
položte otázku, či bude nástroj napriek tomu 
bezchybne a bezpečne fungovať. Dbajte na správne 
vyrovnanie a nastavenie pohyblivých častí. Zapadajú 
diely správne do seba? Nie sú diely poškodené? Je 
všetko správne inštalované? Súhlasia všetky ostatné 
predpoklady, ktoré sú nutné pre bezchybné 
fungovanie? Ak nie je v návode na obsluhu výslovne 
uvedené inak, musia byť všetky ochranné zariadenia 
atď. opravené alebo vymenené oprávnenými osobami. 
Defektné spínače musí vymeniť autorizované stredisko. 
Nepoužívajte nástroj, ak sa nedá vypínačom prístroja 
riadne zapnúť a vypnúť. Vymeňte vložku stola, ak je 
opotrebovaná. V nepravdepodobnom prípade, že 
nájdete poruchy na stroji (vrátane ochranných 
zariadení a kruhového pílového listu), sa, prosím, 
obráťte na servisné centrum v mieste vášho pracoviska. 
• Používajte len schválené diely. Pri údržbe a opravách 

používajte len identické náhradné diely. Náhradné diely 
nakupujte v schválenom servisnom centre. 
• Výstraha! Používanie príslušenstva a montovaných 
dielov, ktoré nie sú v tomto návode na obsluhu výslovne 
odporúčané, môže viesť k ohrozeniu osôb a objektov. 
• Nenechávajte nikoho obsluhovať prístroj bez 
predchádzajúceho poučenia. Zabráňte aj tomu, aby 
prístroj obsluhovali deti, duševne nespôsobilé osoby, 
osoby pod vplyvom drog, liekov, alkoholu či nadmieru 
unavené osoby a ani vy sami tak nekonajte. 
 
Poskytnutie záruky: 
 
Záručná doba na zváracie zariadenia je 24 mesiacov odo 
dňa predaja (predlžuje sa o dobu, po ktorú je výrobok 
v oprave). 
 
Záruka sa vzťahuje na výrobok len za predpokladu, že 
výrobok je používaný v súlade s priloženým návodom na 
obsluhu a údržbu. 
Ak sa vyskytne závada výrobku v záručnej dobe, má ku-
pujúci nárok na bezplatnú opravu v určených servisných 
strediskách za predpokladu, že sa jedná preukázateľne 
o výrobnú alebo materiálovú vadu výrobku. 
Podmienkou pre uplatnenie nároku zo záruky je predlo-
ženie predajného dokladu, ktorý musí byť opatrený ad-
resou a pečiatkou predajca, podpisom predávajúceho 
a dátumom predaja. 
Záruka sa nevzťahuje na bežné prevádzkové opotrebenie, 
závady vzniknuté úmyselným poškodením, hrubou ne-
dbalosťou pri používaní, alebo ak vykoná kupujúci na vý-
robku úpravy alebo zmeny. Výrobca nezodpovedá za ško-
dy spôsobené neodborným zaobchádzaním či údržbou 
mimo rámec príslušného návodu na obsluhu a údržbu. 
 
NÁROK NA ZÁRUČNÚ OPRAVU ZANIKÁ  
 
Ak nebola záruka uplatnená v záručnej dobe. 
Pri neodborných zásahoch alebo opravách výrobku iným 
ako určeným servisným strediskom alebo v prípade, že 
bol výrobok užívateľom či inou osobou mechanicky či 
inak poškodený. 
 
PRE ZACHOVANIE VYSOKÉHO STUPŇA 
BEZPEČNOSTI VENUJTE POZORNOSŤ 
NASLEDUJÚCIM POKYNOM: 
 
• Postarajte sa o dostatočné zabezpečenie 
podľa EN 947-3. Poraďte sa s odborníkom v 
odbore elektro. 
• Pozor: Prevádzka je prípustná iba s 
ochranným vypínačom proti chybnému prúdu 
(FI)! 

 
 

 
 



LIKVIDÁCIA  
Pokiaľ sa rozhodnete pre likvidáciu starého zariadenia, 
odneste ho na miesto k tomu určené (napr. zber dru-
hotných surovín, zberný dvor apod.) Nelikvidujte odho-
dením do komunálneho odpadu. 
Obal uložte na mieste určenom na ukladanie odpadu. 
Dovozca prehlasuje, že je v registri spoločností plniaca 
povinnosť spätného odberu, oddeleného zberu, spra-
covania, zhodnocovania a zneškodňovania elektrozari-
adení a elektroodpadu REMA. CZ  
  
Prohlášení o shodě EU: 
PHT a. s., Za Strahovem 373/69, 169 00 Praha 6, Česká 
Republika týmto vyhlasuje, že výrobok spĺňa nasledujúce 
bezpečnostné a zdravotné požiadavky noriem EÚ. V 
prípade akejkoľvek nami neodsúhlasenej zmeny výrobku 
stráca toto vyhlásenie platnosť. 
 
Označenie prístrojov: Zvárací prístroj 
 
Príslušné smernice EÚ: 
2004/108/EC 
 
Aplikované harmonizované normy: 
EN 60974-10:2003 
  
 
 

OPRAVY A SERVIS  
Záručný aj mimozáručné odborné opravy a servis zaisťuje: 
PHT a. s. • www.magg.cz 
 
Vyrobené pre PHT a. s. 
 
Poznámka: Technické zmeny ako aj chyby tlače sú vyhradené. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fülldraht-Schweißgerät SV120–F 
 

LESEN SIE BITTE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DAS GERÄT IN BETRIEB NEHMEN 
 
 

 
 

 



 
 
 

a) Steuerpult ON/OFF b) Einstellen des Schweißstromes 
c) Einstellen der Drahtvorschubgeschwindigkeit d) überhitzen



 



 



 
 

 





 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Welding machine SV120-F 

 
BEFORE YOU PUT THE UNIT IN OPERATION, PLEASE, READ THIS INSTRUCTION MANUAL CAREFULLY 

Operating Instructions 
 

 
 



 
 
 

a) Control Post ON/OFF b) Welding current set-up 
c) Setting the speed of wire feed d) Overheating Protection



 



 
 

 



 
 



 
 



  



 


