
CoWelder Extended training
Dit formulier dient als overeenkomst tussen de officiële erkende Migatronic-instructeur en de klant
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Instructies gegeven over hoe het product moet worden 
gemonteerd

Controleerdof het product juist is gemonteerd volgens 
de normen in de gebruikershandleiding

Een algemene introductie van het product gegeven

De relevante veiligheidsprotocollen uitgelegd en gede-
monstreerd overeenkomst de gebruikershandleiding

Uitgelegd en gedemonstreerd hoe eenvoudige rechte 
en ronde lassen op standaard werkstukken kunnen 
worden geprogrammeerd en uitgevoerd via zowel de 
programmeereenheid als MigaSmartTool, inclusief:

Uitgelegd en gedemonstreerd hoe lasparameters wor-
den aangepast

De beschikbare software-uitbreidingsmogelijkheden 
uitgelegd:

De beschikbare garantie- en serviceopties uitgelegd

Uitgelegd en gedemonstreerd hoe het volgende wordt 
gedaan: lasparamters aanpassen 

stroombroninstellingen aanpassen

MigaWeld-software bijwerken

de functie “wait” gebruiken in een lasprogramma

Het product geïnspecteerd en geen visuele gebreken 
gevonden

Informatie ontvangen over de eigenschappen, garantie 
en beschikbare service- en uitbreidingsmogelijkheden 
van het product

Ik heb de meegeleverde gebruikershandleiding gelezen 
en begrepen

Uitgelegd en gedemonstreerd hoe de lastoorts wordt 
verwisseld en de software-instellingen dienovereen-
komstig worden aangepast

Uitgelegd en gedemonstreerd hoe lasparameters en 
snelheid worden gewijzigd bij het lassen om hoeken

Alleen van toepassing voor TIG CoWelder: Ik heb uitgelegd 
en gedemonstreerd hoe u de instellingen van de koude 
draadaanvoer worden aangepast 

Alleen van toepassing voor CoWelders met spoor en/
of draaitafel: Ik heb uitgelegd en gedemonstreerd hoe 
het spoor en/of de draaitafel kan worden geregeld via 
MigaAxis-software 

Van toepassing indien aangeschaft: Ik heb het gebruik 
uitgelegd en gedemonstreerd van:

GA VERDER
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MigaWeld

De startbox

Thuispositie 

Lasitem

Las

Luchtpunten

Startpunt

Boog aan

Cirkel las

Rechtelijn las

Boog uit

Kopieer verplaatsing            Pendelen         Kettinglas

Kopieer verplaatsing       Pendelen         Kettinglas


