
justering af svejseparametre 

justering af indstillinger for kraftkilde

opdatering af MigaWeld software

anvendelse af funktionen "vent" i et svejseprogram

CoWelder Extended training
Denne formular tjener som aftale mellem den officielle certificerede Migatronic-instruktør og kunden
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Instrueret i hvordan produktet samles

Givet en overordnet introduktion til produktet

Inspiceret produktet for at se om det er samlet korrekt i hen-
hold ti de standarder som er angivet i brugervejledningen

Forklaret og demonstreret den eller de relevante sikker-
hedsprotokol(ler) jævnfør brugervejledningen

Forklaret og demonstreret hvordan man udfører enkle 
lineære og cirkulære svejsninger på standardarbejdsem-
ner med både programmeringskonsol og MigaSmartTool, 
herunder:

Instruktør (navn) Dato
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Inspiceret produktet og ikke fundet nogen visuelle defekter

Jeg har læst og forstået den medfølgende brugervejledning

Modtaget information om produktets egenskaber og ga-
ranti samt de udbudte muligheder for service og udvidelse

Kunde (navn) Dato

Forklaret og demonstreret hvordan man justerer svejse-
parametre

Forklaret de eksisterende muligheder for software-
udvidelse:

Forklaret de eksisterende muligheder for garanti og service

Forklaret og demonstreret hvordan man:

Forklaret og demonstreret hvordan man skifter svejse-
brænder og ændrer de tilhørende softwareindstillinger

Forklaret of demonstreret hvordan man ændrer svejse-
parametre og hastighed når man svejser runde hjørner

Gælder kun for TIG CoWelder: Jeg har forklaret og 
demonstreret hvordan man skifter indstillinger for kold-
trådsfremføring 

Gælder kun for CoWelders med track og/eller drejebord: 
Jeg har forklaret hvordan man styrer trackog/eller dreje-
borde via MigaAxis-software 

Gælder ved køb: Jeg har forklaret og demonstreret 
hvordan man anvender:

NÅ LÆNGERE
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