
Platí pouze pro zařízení TIG CoWelder: vysvětlil/a jsem 
a předvedl/a jsem, jak upravit nastavení podavače 
studeného drátu. 

Platí pouze pro zařízení CoWelder s pojezdovou dráhou a/
nebo otočným polohovadlem; vysvětlil/a jsem a předvedl/a 
jsem, jak ovládat dráhu a/nebo polohovadlo (polohovadla) 
prostřednictvím softwaru MigaAxis. 

Platí v případě zakoupení: vysvětlil/a jsem a předvedl/a 
jsem, jak používat:

vysvětlení a předvedení následujícího::

vysvětlil/a jsem a předvedl/a jsem, jak změnit parametry 
svařování a rychlost při svařování

vysvětlil/a jsem a předvedl/a jsem, jak měnit parametry 
svařování a rychlost při svařování rádiusů.

nastavení parametrů svařování 

úprava nastavení svařovacího zdroje

aktualizace softwaru MigaWeld

použití funkce „čekání“ ve svařovacím programu

CoWelder Extended training
Tento formulář slouží jako dohoda mezi oficiálním certifikovaným instruktorem společnosti Migatronic a zákazníkem.
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c Provedl/a jsem následující:

poskytl jsem návod k sestavení produktu;.

vysvětlení a předvedení, jak nastavit parametry svařování;

předal/a jsem obecný úvod k produktu;

vysvětlení dostupných možností záruky a servisu.

zkontroloval/a jsem, zda byl produkt správně sestaven 
v souladu s návodem k obsluze;

vysvětlení dostupných možností rozšíření softwaru:

vysvětlil/a a předvedl/a jsem příslušný(é) bezpečnostní 
protokol(y) podle návodu k obsluze;

vysvětlil/a a předvedl/a jsem, jak naprogramovat 
a provést jednoduché lineární a kruhové svary na 
standardních dílech prostřednictvím řídícího panelu 
i nástroje MigaSmartTool, včetně:

Školitel (jméno) Datum
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k Provedl/a jsem následující:

zkontroloval/a jsem produkt a nezjistil/a jsem žádné 
vizuální vady;

Přečetl/a jsem si dodaný návod k obsluze a porozuměl/a 
mu.

obdržel/a jsem informace o vlastnostech produktů, 
záruce a dostupných možnostech servisu a rozšíření.

Zákazník (jméno) Datum
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MigaWeld

Start box

Home pozice

Skupina svarů

Svar

Bezpečnostní bod 

Startovací bod 

Zapálení  svařovací-
ho oblouku

Lineární svar

Kruhový svar

Vypnutí svařovacího 
oblouku
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