
CoWelder Extended training
Ez az űrlap a hivatalos Migatronic szakoktató és az ügyfél közötti megállapodásként szolgál.
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Útmutatást adtam a termék összeszereléséhez

Ellenőriztem, hogy a terméket a felhasználói kézikönyvben 
meghatározott szabványoknak megfelelően szerelték 
össze

Általános bemutatást adtam a termékről

Elmagyaráztam és bemutattam a vonatkozó biztonsági 
protokoll(oka)t a felhasználói kézikönyv szerint

Elmagyaráztam és bemutattam, hogyan kell egyszerű 
egyenes és körvarratokat programozni és elkészíteni 
standard munkadarabokon mind a tanító pendant, mind 
a MigaSmartTool eszköz segítségével – beleértve a 
következőket:

Elmagyaráztam és bemutattam, hogyan kell beállítani 
a hegesztési paramétereket

Elmagyaráztam a rendelkezésre álló szoftverbővítési 
lehetőségeket:

Elmagyaráztam a rendelkezésre álló garanciális és 
szervizelési lehetőségeket

Elmagyaráztam és bemutattam, hogyan kell...

beállítani a hegesztési paramétereket 

módosítani az áramforrás beállításait

frissíteni a MigaWeld szoftvert

a „wait” (várakozás) funkciót használni egy 
hegesztési programban

Ellenőriztem a terméket, és nem találtam látható hibát

Tájékoztatást kaptam a termékek tulajdonságairól, a 
garanciáról, valamint a rendelkezésre álló szerviz- és 
bővítési lehetőségekről

Elolvastam és megértettem a mellékelt felhasználói 
kézikönyvet

Elmagyaráztam és bemutattam, hogyan kell hegesz-
tőpisztolyt cserélni, és ennek megfelelően módosítani 
a szoftverbeállításokat

Elmagyaráztam és bemutattam, hogyan kell módosítani 
a hegesztési paramétereket és sebességet kerek sarkok 
hegesztésekor

Csak a TIG CoWelder esetén: Elmagyaráztam és be-
mutattam, hogyan kell beállítani a hideghuzalos előtolót 

Csak pályával és/vagy forgóasztallal rendelkező CoWel-
derek esetén: Elmagyaráztam és bemutattam, hogyan 
kell irányítani a pályát és/vagy a forgóasztal(oka)t a 
MigaAxis szoftveren keresztül 

Amennyiben megvásárolták: Elmagyaráztam és bemu-
tattam, hogyan kell használni a következőket:
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Az indítódoboz

Homepoint

Hegesztési adat 

Hegesztési varrat

Biztonsági pont

Kezdőpont

Hegesztőív Be

Új lineáris út  
hozzáadása

Új kör alakú út 
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Hegesztőív ki
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