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Általános tanácsok 
 

  FIGYELMEZTETÉS 

 

Olvassa el a kezelési és karbantartási utasítást! 
A kezelési és karbantartási utasítás ismerteti a termékek biztonságos kezelését. 
• Az összes rendszerelem kezelési és karbantartási utasítását el kell olvasni és be kell 

tartani, különös tekintettel a biztonsági utasításokra és figyelmeztetésekre! 
• A baleset-megelőzési előírásokat és az egyes országokra vonatkozó rendelkezéseket 

vegye figyelembe! 
• A kezelési és karbantartási utasítást a készülék használati helyén kell tárolni. 
• A készüléken lévő biztonsági jelek és figyelmeztető táblák a lehetséges veszélyekről adnak 

felvilágosítást.  
Azoknak mindig felismerhetőeknek és olvashatóaknak kell lenniük. 

• A készülék a technika mai szintjének és a szabályoknak ill. szabványoknak megfelelően 
készült és csak szakértők üzemeltethetik, végezhetik karbantartását és javíthatják. 

• A készüléktechnika továbbfejlődése következtében fellépő műszaki módosítások különböző 
hegesztési viselkedést eredményezhetnek. 

 

A telepítéssel, üzembe helyezéssel, üzemeltetéssel, az alkalmazás helyének sajátosságaival, 
valamint az alkalmazás céljával kapcsolatos kérdéseivel forduljon értékesítési partneréhez vagy 
vevőszolgálatunkhoz a +49 2680 181-0 telefonszámon. 
A hivatalos értékesítési partnerek listáját a www.ewm-group.com/en/specialist-dealers webcímen 
érheti el. 
A gyártó felelőssége ennek a készüléknek az üzemeltetésével kapcsolatban kizárólag csak annak 
működőképességére korlátozódik. Minden további felelősség – teljesen mindegy, hogy milyen alapon 
nyugszik – nyomatékosan ki van zárva. A felelősségnek ezt a korlátozását a gép üzembe helyezésével a 
felhasználó elismeri. 
A kezelési utasításban leírtakat, valamint a gép üzemeltetésének, használatának és karbantartásának 
módját a gyártó nem tudja felügyelni. 
A készülék szakszerűtlen összeszerelése anyagi károkat és személyi sérüléseket okozhat. Ezért a gyártó 
semmiféle felelősséget nem vállal az olyan veszteségért, kárért vagy költségért, amely a készülék hibás 
összeszerelésének, szakszerűtlen üzemeltetésének valamint hibás használatának vagy 
karbantartásának következménye, vagy valamilyen módon azzal összefüggésbe hozható.  
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A jelen dokumentum szerzői joga a gyártó tulajdonát képezi. 
Sokszorosítás, még kivonatos formában is, csak a gyártó írásos engedélyével lehetséges. 
A jelen dokumentum tartalma gondos kutatásokon, ellenőrzéseken és összeállításon alapszik, ennek 
ellenére a változtatás, elírás és tévedés joga fenntartva. 
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2 A saját biztonsága érdekében 
2.1 A kezelési- és karbantartási utasítás használata 
 

  VESZÉLY 
 Azokra a munka- és üzemi folyamatokra vonatkozik, amelyeket szigorúan be kell tartani 

annak érdekében, hogy a közvetlenül súlyos személyi sérüléseket vagy halálos 
kimenetelű baleseteket elkerüljük. 
• A veszélyre figyelmeztető matrica tartalmazza a “VESZÉLY“ szót és egy általános 

veszélyre utaló szimbólumot. 
• A veszély típusára az oldal szélén található piktogram utal. 

 

  FIGYELMEZTETÉS 
 Azokra a munka- és üzemi folyamatokra vonatkozik, amelyeket szigorúan be kell tartani 

annak érdekében, hogy egy lehetséges súlyos személyi sérülést vagy halálos 
kimenetelű balesetet elkerüljünk. 
• A veszélyre figyelmeztető matrica tartalmazza a “FIGYELMEZTETÉS“ szót és egy 

általános veszélyre utaló szimbólumot.  
• A veszély típusára az oldal szélén található piktogram utal. 

 

  VIGYÁZAT 
 Azokra a munka- és üzemi folyamatokra vonatkozik, amelyeket a lehetséges könnyebb 

sérülések elkerülése érdekében pontosan be kell tartani. 
• A veszélyre figyelmeztető matrica tartalmazza a “VIGYÁZAT“ szót és egy általános 

veszélyre utaló szimbólumot.  
• A veszély típusára az oldal szélén található piktogram utal. 

 

 Műszaki sajátosságok, amelyeket az anyagi károk és a készülék károsodásának elkerülése 
érdekében a felhasználónak figyelembe kell vennie. 

 

Pontokba szedettek azok a kezelési utasítások és felsorolások, amelyek lépésről lépésre megmutatják 
Önnek, hogy az adott helyzetben mit kell tenni, pl.: 
• Az áramkábel csatlakozóját egy megfelelő ellendarabba bedugni és rögzíteni. 
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2.2 Szimbólumok jelentése 
 

Szimbólu
m 

Leírás  Szimbólu
m 

Leírás 

 Vegye figyelembe a műszaki 
sajátosságokat. 

 
 

Megnyomás és elengedés 
(léptetés/gombnyomás) 

 

Készülék kikapcsolása  
 

Elengedés 

 

Készülék bekapcsolása  
 

Megnyomás és nyomva tartás 

 

Helytelen/érvénytelen  
 

Kapcsolás 

 

Helyes/érvényes  
 

Forgatás 

 

Bemenet  
 Számérték/beállítható 

 

Navigálás  

 

A jelzőlámpa zölden világít 

 

Kimenet  

 

A jelzőlámpa zölden villog 

 

Időkijelzés  
(példa: 4 s várakozás/működtetés) 

 

 

A jelzőlámpa pirosan világít 

 Megszakítás a menükijelzésben 
(további beállítási lehetőségek 
lehetségesek) 

 

 

A jelzőlámpa pirosan villog 

 

Szerszám nem 
szükséges/használatának mellőzése 

   

 

Szerszám szükséges/használata    
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2.3 Általános 
 

  FIGYELMEZTETÉS 

 

Balesetveszély a biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása esetén! 
A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása életveszéllyel járhat! 
• Gondosan olvassa el ezen útmutató biztonsági utasításait! 
• A baleset-megelőzési előírásokat és az egyes országokra vonatkozó rendelkezéseket 

vegye figyelembe! 
• A munkaterületen lévő személyeket utasítsa az előírások betartására! 

 

  VIGYÁZAT 

 

Zajterhelés! 
A 70 dBA-nél nagyobb zaj tartós halláskárosodást okozhat! 
• Munkavégzés közben megfelelő hallásvédő eszközt kell viselni! 
• A munkaterületen tartózkodó más személyeknek is megfelelő hallásvédő eszközt kell 

viselni! 
 
 

 A készülék üzemeltetéséhez be kell tartani a mindenkori nemzeti irányelveket és törvényeket! 
• A (89/391/EWG), keretirányelv, valamint az ehhez kapcsolódó külön irányelvek nemzeti 

átültetését. 
• Különösen a munkavállalók által a munkájuk során használt munkaeszközök biztonsági és 

egészségvédelmi minimumkövetelményeiről szóló irányelvet (89/655/EWG) . 
• Az adott ország helyben érvényes, a munkabiztonságra és baleset-megelőzésre vonatkozó 

előírásait. 
• Rendszeres időközönként ellenőrizze a felhasználó biztonságtudatos munkavégzését. 
• A készülék rendszeres vizsgálata a BGV A3. szerint. 

 
 

 A nem eredeti gyári alkatrészek használatából eredő károkra nem vonatkozik a gyártóművi 
garancia! 
• Kizárólag a szállítási programunkban megtalálható eredeti gyári alkatrészeket és kiegészítőket 

(áramforrás, hegesztőpisztoly, elektródafogó, távszabályzó, alkatrész, kopóalkatrész, stb.) 
használjon! 

• A kiegészítőket az áramforráshoz csak annak kikapcsolt állapotában szabad csatlakoztatni! 
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3 Rendeltetésszerű használat 
 

  FIGYELMEZTETÉS 

 

A nem rendeltetésszerű használat miatti veszélyek!! 
A készülék a technika mai szintjének és a szabályoknak ill. szabványoknak megfelelően 
ipari használatra készült. Kizárólag a típustáblán megadott hegesztési eljárásokhoz 
használható. Nem rendeltetésszerű használat esetén a készülékből személyekre, 
állatokra és anyagi értékekre ható veszélyek származhatnak. Az ezekből eredő károkért 
nem vállalunk felelősséget! 
• A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen és képzett, szakértő személyzetnek szabad 

használnia! 
• A készülék szakszerűtlen módosítása vagy átépítése tilos! 

 

3.1 Alkalmazási terület 
Hordozható volfrámelektróda-csiszolókészülék a hegesztési munkahelyen történő alkalmazáshoz. 

3.2 Érvényes dokumentumok 
3.2.1 Garancia 

Bővebb információ található a mellékelt "Warranty registration" prospektusban, valamint a garanciáról, 
karbantartásról és ellenőrzésről szóló tájékoztatónkban a www.ewm-group.com oldalon! 

3.2.2 Szabványmegfelelőségi nyilatkozat 
 

 
 
A jelzett készülék koncepciójában és építési módjában megfelel a következő EK-
irányelveknek: 
• Gépekre vonatkozó irányelv 
• Kisfeszültségre vonatkozó irányelv (LVD) 
• Elektromágneses összeférhetőségről vonatkozó irányelv (EMC) 
• Veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának 

korlátozásáról szóló irányelv (RoHS) 
 Jogosulatlan változtatások, szakszerűtlen javítások, az "Ívfényes hegesztőberendezések - ellenőrzés és 

vizsgálat az üzemelés során" határidőinek be nem tartása és / vagy meg nem engedett átépítések 
esetén, amelyek nem kifejezetten az EWM engedélyével kerültek végrehajtásra, a jelen nyilatkozat 
érvényét veszíti. Minden termékhez egy eredeti specifikus megfelelőségi nyilatkozat kerül átadásra. 

 

3.2.3 Szervizdokumentumok (pótalkatrészek) 
 

  FIGYELMEZTETÉS 

 

Tilos mindenféle szakszerűtlen átalakítás vagy javítás! 
A sérülések és a készülék meghibásodásának elkerülése érdekében a készüléken 
bármiféle átalakítást vagy javítást csak arra kiképzett szakember végezhet! 
Szakszerűtlen javítás vagy átalakítás a garancia elvesztésével jár! 
• Javítás igénye esetén kérje kiképzett szakember (EWM szakszerviz) segítségét! 

 

Tartalék alkatrészek a területileg illetékes EWM-képviseleten keresztül rendelhetők. 
 

https://www.ewm-group.com/
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4 A gép működésének ismertetése – gyors áttekintés 
4.1 TGM 40230 Handy 

 
Ábra 4-1 

Poz. Jel Leírás 0 
1  Megvezető hüvely 
2  Vezetőlap gyémánttárcsa felületének egyenletes koptatásához 
3  Fej 
4  Beállító sablon 
5  Fejet rögzítő csavar 
6  BE- / KI kapcsoló 
7  Fordulatszám szabályzó 
8  Motor 
9  Rögzítőcsavar 
10  Szellőzőrés a készülék hűtéséhez 
11  Skála köszörülési szög beállításához 
12  Szűrőház 
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5 Felépítés és funkciók 
 

  FIGYELMEZTETÉS 

 

Egészségkárosító elektródaanyagok! 
A hegesztőelektródák egészségkárosító anyagokat tartalmazhatnak! 
• Ügyeljen az elektróda gyártójának utasításaira! 

 

  VIGYÁZAT 

 

Nyitott adagoló csatorna! 
Ha a köszörűkorong forog, és az adagoló csatorna nyitva van, akkor forgács és apró 
szennyeződések léphetnek ki a csatornából, amelyek a szembe vagy a légutakba 
juthatnak! 
• Az elektródafogót bekapcsolás előtt helyezze el az adagoló csatornában! 
• Kikapcsolás után hagyja kifutni a köszörűkorongot, mielőtt az elektródafogót eltávolítaná az 

adagoló csatornából. 

 

Indítás felfekvő elektródával! 
Amennyiben a készülék felfekvő elektródával kerül indításra, az elektróda beakadhat és 
a csiszolókorong és a készülék károsodhat és személyi sérülések következhetnek be! 
• A készülék indításakor ne hagyja az elektródát a csiszolókorongon felfeküdni! 
• A készülék bekapcsolása előtt ellenőrizze az elektróda pozícióját a nézőüvegen keresztül! 

 

 Ha a W-elektródot túl nagy erővel nyomja a gyémánttárcsához, akkor az a W-elektród 
túlmelegedését és felizzását okozhatja. A felizzott W-elektród nem használható, és a készülék 
meghibásodását okozhatja! 
• A W-elektródot soha ne nyomja túl nagy erővel a gyémánttárcsához! 
• Köszörülés közben a W-elektródot egyenletesen forgassa! 

 

5.1 Szállítás és előkészületek a hegesztéshez 
 

  VIGYÁZAT 

 

Balesetveszély az ellátóvezetékek miatt! 
A szállítás közben a le nem választott ellátóvezetékek (hálózati vezetékek, 
vezérlővezetékek stb.) veszélyeket, mint pl. a csatlakoztatott készülékek felborulása és 
személyi sérülések okozhatnak! 
• Válassza le az ellátóvezetéket a szállítás előtt! 
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5.1.1 Üzemeltetési körülmények 
 

 Szennyeződés által okozott készülékkárok! 
A szokatlanul nagy mennyiségű por, savak, korrozív gázok vagy összetevők kárt tehetnek a 
készülékben (Vegye figyelembe a karbantartási időközöket > lásd fejezet 6.2). 
• Füst, gőz, olajköd és csiszolásból eredő por nagy mennyiségben kerülendő! 

 
 

 A készülék nem megfelelő hűtése teljesítménycsökkenést okoz, és a gép károsodásához 
vezethet. 
• Biztosítani kell az előírt környezeti feltételeket! 
• A hűtőlevegő be- és kiáramlására szolgáló nyílásokat szabadon kell hagyni! 
• A készülék körül minimum 0,5 m-es szabad távolságot kell tartani! 

 
 

5.1.1.1 Működés közben 
Környezeti levegő hőmérséklettartománya: 
• -25 °C ... +40 °C (-13 °F ... 104 °F) [1] 
Relatív páratartalom: 
• max. 50% 40 °C (104 °F) esetén 
• max. 90 % 20 °C (68 °F) esetén 

5.1.1.2 Szállítás és tárolás 
Tárolás zárt helyiségben, környezeti levegő hőmérséklettartománya: 
• -30 °C ... +70 °C (-22 °F ... 158 °F) [1] 
Relatív páratartalom 
• max. 90 % 20 °C (68 °F) esetén 
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5.1.2 Csatlakoztatás az elektromos hálózathoz 
 

  VESZÉLY 

 

Szakszerűtlen hálózati csatlakozás által okozott veszély! 
A szakszerűtlen hálózati csatlakozás személyi sérüléseket ,ill. anyagi károkat okozhat! 
• A csatlakozást (hálózati csatlakozó vagy kábel), a készülék javítása vagy 

feszültségbeállítását villanyszerelő szakembernek kell végeznie a mindenkori 
jogszabályoknak, ill. előírásoknak megfelelően! 

• A teljesítménytáblán megadott hálózati feszültségnek meg kell egyeznie a tápfeszültséggel. 
• A készüléket kizárólag előírásszerűen bekötött védővezetékkel rendelkező 

csatlakozóaljzaton üzemeltesse. 
• A hálózati csatlakozót, -aljzatot és tápvezetéket rendszeres időközönként villanyszerelő 

szakembernek kell ellenőriznie! 
• Generátor üzem esetén a generátort a kezelési és karbantartási utasításnak megfelelően 

kell leföldelni. A létrehozott hálózatnak alkalmasnak kell lennie az I. érintésvédelmi osztály 
szerinti készülékek üzemeltetésére. 

 

5.1.2.1 Elektromos hálózat 
 

 A készüléket kizárólag egyfázisú kétvezetékes földelt hálózatra szabad rácsatlakoztatni. 
 

 
Ábra 5-1 

Megjegyzés 
Poz. Megnevezés Színjelölés 
L Fázisvezeték Barna 
N „0“-vezeték Kék 
PE Védővezeték Zöld-sárga 

• A kikapcsolt készülék hálózati csatlakozóját egy megfelelő aljzatba bedugni. 
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5.2 Előzetes beállítások 
5.2.1 A gyémánttárcsa teljes felületének kihasználása 

Ha a köszörülés már nem elég hatékony, akkor lehetőség van arra, hogy a gyémánttárcsa felületének 
egy másik (nem kopott) részét használjuk. 

 
Ábra 5-2 

Poz. Jel Leírás 0 
1  Recézett anya 
2  Vezetőlap gyémánttárcsa felületének egyenletes koptatásához 
3  „S“-jel 
4  Gyémánttárcsa 
5  Gyémánttárcsa felületének használt része 

 

• Oldja ki a szorítócsavart. 
• Emelje meg a vezetőelemet. 
• Fordítsa el a vezetőelemet 90°-kal. 
• Tolja el a szögvezetőt, és helyezze el pontosan a vezetőelem alatt. 
• Helyezze be a vezetőelemet a szögvezetőbe. 
• Húzza meg a szorítócsavart. 

 A csiszolószalag minden egyes cseréjekor, vagy ha a csiszolókamrában folyamatosan 
felkavarodott por látható, a szűrőt ki kell cserélni! 
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5.2.2 W-elektród előkészítése köszörüléshez 
 

  VIGYÁZAT 

 

Nem megfelelő szorítópatron! 
Ha nem a köszörülni kívánt W-elektród átmérőjéhez megfelelő szorítópatront használja, 
akkor az elektród kicsúszhat a patronból, és ez a készülék meghibásodását vagy 
személyi sérülést okozhat. 
• Csak eredeti szorítópatronokat használjon! 
• Mindig a köszörülni kívánt W-elektród átmérőjéhez megfelelő szorítópatront használjon! 

 

A W-elektródnak a befogószárban történő rögzítéséhez egy megfelelő átmérőjű szorítópatront kell 
használni. 
Szállítási állapot! 
Gyárilag a befogószárat egy ∅2,4 mm-es W-elektród befogására alkalmas szorítópatronnal 
szerelik. 

 
Ábra 5-3 

Poz. Jel Leírás 0 
1  W-elektród 
2  Szorítópatron 
3  Elektródafogó 

Alkalmazási terület: ötvözetlen- és gyengén ötvözött anyagok 
 

• A W-elektród átmérőjéhez megfelelő szorítópatront kiválasztani. 
• W-elektródot a szorítópatronba bedugni. 
• Szorítópatront a befogószárba becsavarni. 
A géppel együtt szállított szorítópatronok! 
Alapkiépítésben a gépet ∅1,6 mm-es, ∅2,4 mm-es és ∅3,2 mm-es –elektródok befogására 
alkalmas szorítópatronokkal szállítjuk. További szorítópatronokhoz lásd a  > lásd fejezet 8. 
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5.2.3 A W-elektród köszörülési szögének beállítása 
A köszörülés szöge 15° és 180°között fokozatmentesen beállítható. A 180°-os beállítás a W-elektród 
csúcsának merőleges letörésére szolgál. 

 
Ábra 5-4 

Poz. Jel Leírás 0 
1  Recézett anya 
2  Jelölés 
3  Skála köszörülési szög beállításához 

 

• Recézett anyát meglazítani. 
• A megvezető lapot addig mozgatni, amíg a jelölés a kívánt szögértékre mutat. 
• Recézett anyát meghúzni. 
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5.3 Fordulatszám beállítása 
Az egyenletes és pontos köszörüléséhez nagyon fontos a W-elektród átmérőjéhez megfelelő 
fordulatszám beállítása. 

 
Ábra 5-5 

Poz. Jel Leírás 0 
1  Hálózati csatlakozókábel > lásd fejezet 5.1.2 
2  Motorház 
3  Fordulatszám szabályzó 

 

• Fordulatszám a mindenkori elektródaátmérőhöz  > lásd fejezet 5.3.1. 
• Állítsa be a megfelelő fordulatszám-szabályzót a megfelelő értékre. 

5.3.1 Irányértékek fordulatszám beállításához 
Elektróda átmérő ∅ mm 0,8–1,6 2,0–2,4 3,0–4,0 
Fordulatszám-
szabályozó beállítása 

Sz. 1 2 3 
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5.4 W-elektród behelyezése 
Minden köszörülés előtt: 
A W-elektród köszörülésének mértékét a fejet rögzítő csavarban található sablonnal beállítani. 

 
Ábra 5-6 

Poz. Jel Leírás 0 
1  Megvezető hüvely 
2  Fej 
3  Beállító sablon 
4  Beállító sablon 
5  Elektródafogó 
6  Gyémánttárcsa 
7  W-elektród 
8  Ellenőrző ablak 

 

• W-elektródot a szorítópatronba bedugni úgy, hogy kb. 35 mm-t lógjon ki. 
• Szorítópatront a befogószárba becsavarni. 
• Befogószárat a fejet rögzítő csavarban lévő beállító sablonba bedugni. 
• A befogószár jobbra történő elfordításával a W-elektródot rögzíteni. 
• A W-elektród megfelelő rögzítését ellenőrizni. 
• Befogószárat lassan bedugni a megvezető hüvelybe addig, amíg a W-elektród hozzáér a 

gyémánttárcsához. A folyamatot az ellenőrző ablakon keresztül követni. 
Beállító sablon 
A W-elektród köszörülésének mértékét a mélységhatároló hátoldalán található csavarral lehet 
beállítani. 
• Kicsavarás: nagyobb mértékű köszörülés 
• Becsavarás: kisebb mértékű köszörülés 
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5.5 W-elektród köszörülése 
 

 A meghibásodott csiszolókorong károsíthatja az elektródát és az elektródafogót. 
• Soha ne használja a készüléket, ha a csiszolókorong károsodott. 
• Csak eredeti csiszolókorongokat használjon. 

 

 
Ábra 5-7 

Poz. Jel Leírás 0 
1  Elektródafogó 
2  Ütköző 
3  Megvezető hüvely 
4  Fej 

 

• Ellenőrizni, hogy a készülék KI-/BE-kapcsolója „0“-állásban legyen. 
• Készüléket csatlakoztatni az elektromos hálózathoz. 
• Az ellenőrző ablakon keresztül ellenőrizni, hogy a W-elektród ne érjen hozzá a gyémánttárcsához. 
• Készüléket bekapcsolni. 
• A befogószárat lassan forgatva óvatosan betolni a hüvelybe úgy, hogy a W-elektród hegye ne izzon 

fel. A folyamatot az ellenőrző ablakon keresztül nyomon követni. 
• A befogószár enyhe nyomásával és egyenletes lassú forgatásával elvégezni a W-elektród végének 

köszörülését. 
• A köszörülés folyamata befejeződik, ha a befogószár eléri az ütközőt. 
• A készüléket kikapcsolni, és megvárni, amíg a gyémánttárcsa megáll. 
• Befogószárat a megvezető hüvelyből kihúzni. 
• Befogószárat a mélységállító sablonba bedugni és balra elfordítva a W-elektródot meglazítani. 
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5.6 Szűrőcsere 
 

  FIGYELMEZTETÉS 

 

Hálózati feszültség! 
Tisztítás vagy ellenőrzés előtt az ellenőrizendő készülék minden hálózati és 
ellátóvezetékét le kell választani. 
• Válasszon le minden hálózati és ellátóvezetéket. 

 

Használat szűrő nélkül! 
Ha a készüléket szűrőbetét nélkül használja, akkor olyan mérgező por, forgács és füst 
jöhet ki a készülékből, amely egészségkárosodást okozhat! 
• A készüléket soha ne használja szűrőbetét nélkül! 

 

 A csiszolószalag minden egyes cseréjekor, vagy ha a csiszolókamrában folyamatosan 
felkavarodott por látható, a szűrőt ki kell cserélni! 

Hulladékkezelés! 
Az elszennyeződött szűrőbetétet helyezze a géppel együtt szállított zacskóba. Az elszennyeződött 
szűrőbetét hulladékkezelésénél figyelembe kell venni a helyi előírásokat! 
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Ha az ellenőrző ablakon át túl sok köszörülési por összegyűlése látható, akkor a szűrőelem cseréje 
szükséges. 

 
Ábra 5-8 

Poz. Jel Leírás 0 
1  Szűrőház 
2  Perforált tartólemez 
3  Hatszögkulcs SW4 
4  Motorház 
5  Rögzítőcsavar 
6  Gumitömítés 
7  Szűrőbetét 

 

• A szűrőházat rögzítő belsőkulcsnyílású csavart kicsavarni. 
• A perforált lemezt felhajtani és levenni. 
• A szűrőbetétet kivenni és a tárolózacskóba behelyezve szakszerűen ártalmatlanítani. 
• Az új szűrőbetétet a gumitömítéssel előre behelyezni. 
• A perforált lemezt a szűrő házába beakasztani és lehajtani. 
• A belsőkulcsnyílású csavar meghúzásával a perforált lemezt rögzíteni. 
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5.7 Gyémánttárcsa cseréje 

 
Ábra 5-9 
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Poz. Jel Leírás 0 
1  Ütköző csavar 
2  Villáskulcs SW 17 
3  Fej 
4  Csúszka 
5  Hatszögkulcs SW 8 
6  Fejet rögzítő csavar 
7  Gyémánttárcsa 
8  Motorház 
9  Villáskulcs SW 14 
10  Villáskulcs SW 13 

 

• Befogószárat kivenni a megvezető hüvelyből. 
• Ütközőcsavart villáskulccsal (SW 17) kicsavarni. 
• Csúszkát az ellenőrző ablakkal együtt előre tolva kivenni. 
• A fejet rögzítő belsőkulcsnyílású csavart a hajlított hatszögkulccsal (SW 8) meglazítani. 
• A fejet felfele lehúzni. 
• A gyémánttárcsát villáskulccsal (SW 13) meglazítani, közben egy másik villáskulccsal (SW 14) 

ellentartani. 
• Az új gyémánttárcsát felhelyezni és villáskulcsokkal meghúzni. 
• Fejet visszahelyezni. 
• A fejet rögzítő belsőkulcsnyílású csavart meghúzni. 
• Csúszkát az ellenőrző ablakkal együtt visszahelyezni. 
• Megvezető hüvelyt a vezetőlappal együtt visszahelyezni. 
• Ütközőcsavart meghúzni. 

5.7.1 Tisztítás 
A készüléket rendszeres időközönként tisztítani kell annak érdekében, hogy a működőképességét hosszú 
időre megőrizzük. 

 
 

 Folyadékkal történő tisztítás a készülék meghibásodását okozhatja! Ha a tisztítást sűrített 
levegővel végzi, akkor a kirepülő fémdarabkák a szem sérülését okozhatják! 
• A tisztításhoz ne használjon semmilyen folyadékot! 
• A fémpor és a szennyeződések eltávolítására használjon ecsetet vagy egy megfelelő 

tisztítóeszközt! 
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6 Karbantartás, ápolás és hulladékkezelés 
6.1 Általános 
 

  VESZÉLY 

 

Sérülésveszély a készülék kikapcsolását követően is meglévő elektromos feszültség 
miatt! 
Halálos kimenetelű baleseteket okozhat, ha a hegesztőgéppel úgy dolgoznak, hogy 
annak burkolata nincs a helyén! 
Üzem közben a készülékben lévő kondenzátorok elektromosan feltöltődnek. 4 percig 
tart, amíg ezek a kondenzátorok a hálózati csatlakozó kihúzását követően elveszítik 
töltöttségüket. 
1. Készüléket kikapcsolni. 
2. Hálózati csatlakozót kihúzni. 
3. Legalább 4 percet várni, amíg a kondenzátorok elvesztik töltöttségüket! 

 

  FIGYELMEZTETÉS 

 

Szakszerűtlen karbantartás, ellenőrzés és javítás! 
A termék karbantartását, ellenőrzését és javítását csak szakértő, képesített személyek 
végezhetik. Képesített személy az, aki képzettsége, ismeretei és tapasztalatai alapján 
felismeri a hegesztési áramforrások ellenőrzésénél fellépő veszélyeket és lehetséges 
következménykárokat, és meg tudja tenni a szükséges biztonsági intézkedéseket. 
• Tartsa be a karbantartási előírást > lásd fejezet 6.2. 
• Ha az alábbi ellenőrzések valamelyike nem teljesül, a készüléket csak a javítás és az 

ismételt ellenőrzés után szabad ismét üzembe helyezni. 
 

A hegesztőgép javítását és karbantartását csak olyan szakember végezheti, aki erre megfelelő 
kiképzéssel rendelkezik. Ha arra jogosulatlan személy végez javítást vagy karbantartást a gépen, akkor 
az a garanciális jogok megvonásával jár. Bármilyen probléma esetén forduljon ahhoz a 
szakkereskedőhöz, akitől a gépet vásárolta! Garanciális javítás vagy csere csak azon a szakkereskedőn 
keresztül lehetséges, akitől a gépet vásárolta. A gép javítása során csak eredeti alkatrészeket építsen be! 
Alkatrészek rendelésekor a következő adatokat kérjük megadni: gép típusa, gyártási- és cikkszáma, 
alkatrész megnevezése és cikkszáma. 
Jelen készülék a megadott környezeti feltételek és normál munkafeltételek mellett messzemenően 
karbantartásmentes és minimális ápolást igényel. 
A szennyezett készülék miatt az élettartam és a bekapcsolási idő csökken. A tisztítási intervallumokat 
alapvetően a környezeti feltételek és a készülék ehhez kapcsolódó elszennyeződése határozzák meg 
(mindazonáltal legalább félévente). 

 

6.1.1 Tisztítás 
• Tisztítsa meg a külső felületeket egy nedves kendővel (ne használjon agresszív tisztítószert). 
• Fújja ki a szellőzőcsatornákat és amennyiben szükséges a készülék hűtőlamelláit olaj- és vízmentes 

sűrített levegővel. A sűrített levegő megforgathatja és ezáltal tönkreteheti a készülék ventilátorát. Ne 
fújja meg közvetlenül, ill. szükség esetén mechanikusan blokkolja a készülék ventilátorát. 

• Ellenőrizze a hűtőfolyadék szennyeződéseit és amennyiben szükséges, cserélje ki azt. 

6.1.2 Légszűrő 
Az alacsonyabb hűtőlevegő-átáramlás révén csökken a hegesztőgép bekapcsolási ideje. A szennyszűrőt 
rendszeresen le kell szerelni, és sűrített levegővel kell megtisztítani (a szennyezettségi foktól függően). 
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6.2 Karbantartási munkák, időközök 
6.2.1 Napi karbantartási munkák 

Állapotellenőrzés szemrevételezéssel 
• Hálózati csatlakozókábel és annak törésgátlója 
• Gázpalack rögzítőelemei 
• Végezze el a tömlőcsomag és az áramcsatlakozások külső sérülésekre vonatkozó ellenőrzését, adott 

esetben cserélje ki azokat, ill. szakemberrel javíttassa meg! 
• Gáztömlők és azok kapcsolóegységei (mágnesszelep) 
• Ellenőrizze az összes csatlakozás valamint kopóalkatrész szoros illeszkedését, adott esetben húzza 

után.  
• Ellenőrizze a huzaltekercs szabályos rögzítését. 
• Kerekek és azok biztonsági elemei 
• A készülék mozgatásához szükséges elemek (heveder, emelőszem, fogantyú) 
• Egyebek, általános állapot 

 

Működésellenőrzés 
• Kezelő-, jelző-, védő- és kapcsolóelemek működésének ellenőrzése. 
• Áramkábelek (csatlakozók megfelelő rögzítettségét is ellenőrizni) 
• Gáztömlők és azok kapcsolóegységei (mágnesszelep) 
• Gázpalack rögzítőelemei 
• Ellenőrizze a huzaltekercs szabályos rögzítését. 
• Ellenőrizze a csatlakozók csavar- és dugaszoló csatlakozóinak, valamint a kopóalkatrészek helyes 

illeszkedését, adott esetben húzza után. 
• Távolítsa el a rátapadó hegesztési fröccsenést. 
• A huzaltovábbító görgőket rendszeresen tisztítsa meg (a szennyezettségi foktól függően). 

 

6.2.2 Havonta elvégzendő karbantartási munkák 
Állapotellenőrzés szemrevételezéssel 
• Sérülések a burkolaton (elő-, hát- és oldallapok) 
• Kerekek és azok biztonsági elemei 
• A készülék mozgatásához szükséges elemek (heveder, emelőszem, fogantyú) 
• Hűtőfolyadéktömlőket és azok csatlakozóit ellenőrizni, hogy nincs-e bennük szennyeződés 

 

Működésellenőrzés 
• Választókapcsolók, vezérlőelemek, vészkapcsolók, feszültségcsökkentők, jelző- és ellenőrző lámpák 
• Ellenőrizze a huzalvezető elemek (huzalelőtoló görgők tartója, huzalbemeneti csonk, huzalvezető cső) 

szoros rögzülését. Ajánlás a huzalelőtoló görgők tartójának (eFeed) cseréjére 2000 üzemóra után, 
lásd a kopó alkatrészeket). 

• Hűtőfolyadéktömlőket és azok csatlakozóit ellenőrizni, hogy nincs-e bennük szennyeződés 
• Ellenőrizze és tisztítsa meg a hegesztőpisztolyt. A pisztolyban keletkező lerakódások rövidzárlatot 

okozhatnak, ami hátrányosan befolyásolja a hegesztési eredményt, és a pisztoly is károsodhat! 
 

6.2.3 Évente elvégzendő ellenőrzések (üzem közbeni ellenőrzések és vizsgálatok) 
Az IEC 60974-4 szabvány („Időszakos felülvizsgálat és ellenőrzés“) szerint kell elvégezni a készülék 
rendszeres időközönkénti átvizsgálását. Az itt leírt ellenőrzéseken túl be kell tartani az adott országban 
érvényes sajátos előírásokat is. 
Bővebb információ található a mellékelt "Warranty registration" prospektusban, valamint a garanciáról, 
karbantartásról és ellenőrzésről szóló tájékoztatónkban a www.ewm-group.com oldalon! 

 

https://www.ewm-group.com/
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6.3 Elhasználódott készülékek ártalmatlanítása 
 

 

Szakszerű hulladékkezelés! 
A készülék értékes nyersanyagokat tartalmaz, amelyeket újrahasznosítás céljából  össze kell 
gyűjteni, az elektronikai alkatrészeket pedig előírás szerint kell ártalmatlanítani. 
• Az elhasználódott alkatrészeket tilos a háztartási hulladékokkal együtt kezelni! 
• Az elhasználódott alkatrészeket a hatósági előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani! 

 

• A használt villamos- és elektronikai készülékeket az európai előírások szerint (Az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelv) nem szabad a nem válogatott 
kommunális hulladékba helyezni. Azokat külön kell gyűjteni. A kerekes kuka szimbólum a szükséges 
szelektált hulladékgyűjtésre utal. 
Ezt a készüléket a hulladékkezelés, ill. újrahasznosítás céljából a szelektív gyűjtés erre a célra 
tervezett rendszeréhez kell adni. 

• Németországban a törvénynek (Az elektromos és elektronikus készülékek forgalomba hozataláról, 
visszavételéről és környezetkímélő hulladékkezeléséről szóló törvénynek (ElektroG)) megfelelően a 
régi készüléket a nem szelektált kommunális hulladéktól elválasztott kezeléshez kell adni. A 
kommunális hulladékkezelés felelősei (települések) gyűjtőhelyeket létesítettek erre a célra, ahol 
ingyen le lehet adni a privát háztartásból származó régi készülékeket. 

• A régi készülékek visszaadásával vagy gyűjtésével kapcsolatban az illetékes helyi önkormányzatnál 
érdeklődjön. 

• Mindezeken túl az elhasznált hegesztőkészülékeit Európában bármely EWM szakkereskedésben is 
leadhatja. 
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7 Műszaki adatok 
7.1 TGM 40230 Handy 

Teljesítmény 850 W 
Hálózati csatlakozás (EN 50144) 230 V/50 Hz 
Fordulatszám 8000–22 000 ford./perc 
Elektróda átmérő 0,8–4,0 mm 
Csiszolási szög 15–180° 
Max. elektródahossz 175 mm 
Gyémántkorong átmérő 40 mm 
Védettségi fokozat IP 21 
Biztonsági jelölés  
Alkalmazott harmonizált szabványok lásd a megfelelőségi nyilatkozatot (készülék 

dokumentáció) 
Súly tartozékok nélkül 2,5 kg 

5,51 lb 
 



Kopó alkatrészek 
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8 Kopó alkatrészek 
8.1 TGM 40230 Handy 

Típus Megnevezés Cikkszám 
DG Handy Gyémántkorong EWM elektródacsiszoló 

készülékhez 
098-003673-00000 

EXCENTER Vezetőelem 098-004309-00000 
COL Porta/Handy Ø 0.8 mm Szorítófogó EWM elektródacsiszoló készülékekhez 098-003696-00000 
COL Porta/Handy Ø 1.0 mm Szorítófogó EWM elektródacsiszoló készülékekhez 098-003697-00000 
COL Porta/Handy Ø 1.2 mm Szorítófogó EWM elektródacsiszoló készülékekhez 098-003698-00000 
COL Porta/Handy Ø 1.6 mm Szorítófogó EWM elektródacsiszoló készülékekhez 098-003674-00000 
COL Porta/Handy Ø 2.0 mm Szorítófogó EWM elektródacsiszoló készülékekhez 098-003675-00000 
COL Porta/Handy Ø 2.4 mm Szorítófogó EWM elektródacsiszoló készülékekhez 098-003676-00000 
COL Porta/Handy Ø 3.2 mm Szorítófogó EWM elektródacsiszoló készülékekhez 098-003677-00000 
COL Porta/Handy Ø 4.0 mm Szorítófogó EWM elektródacsiszoló készülékekhez 098-003678-00000 
FC TGM Szűrőbetét 098-003679-00000 
Disposal bag Ártalmatlanító zacskó egyszer használatos 

szűrőhöz 
398-003882-00000 
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Viszonteladó keresése 
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9 Melléklet 
9.1 Viszonteladó keresése 

Sales & service partners 
www.ewm-group.com/en/specialist-dealers 

 
"More than 400 EWM sales partners worldwide" 
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