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Allmänna hänvisningar 
 

  VARNING 

 

Läs bruksanvisningen! 
Bruksanvisningen informerar om säker användning av produkterna. 
• Läs och följ bruksanvisningen för samtliga systemkomponenter, i synnerhet säkerhets- och 

varningsanvisningarna! 
• Beakta föreskrifter om förebyggande av olyckor och nationella bestämmelser! 
• Förvara bruksanvisningen på aggregats användningsplats. 
• Säkerhets- och varningsskyltar på aggregatet informerar om eventuella faror.  

De måste vara identifierbara och läsbara. 
• Aggregatet är tillverkat i enlighet med aktuell teknisk utvecklingsnivå samt gällande regler 

och standarder och får endast användas, underhållas och repareras av fackpersonal. 
• Tekniska ändringar på grund av vidareutveckling inom aggregattekniken kan leda till olika 

svetsförhållanden. 
 
 

 Vänd er vid frågor angående installation, idrifttagning, användning, speciella omständigheter på 
användningsplatsen samt ändamålsenlig användning till er återförsäljare eller vår kundservice 
under +49 2680 181-0. 
En lista över auktoriserade försäljningspartner finns under www.ewm-group.com. 

 

Ansvaret i sammanhang med användning av denna anläggning begränsas uttryckligen till 
anläggningens funktion. Allt annat ansvar, av vilket slag det vara må, uteslutes uttryckligen. 
Denna befrielse från ansvar accepteras av användaren vid idrifttagning av anläggningen. 
Såväl iakttagandet av denna anvisning som även villkoren och metoderna vid installation, drift, 
användning och skötsel av aggregatet kan inte övervakas av tillverkaren. 
Ett felaktigt utförande av installationen kan leda till materiella skador och även innebära att 
personer utsättes för risker. Därför övertar vi inget slags ansvar för förluster, skador och 
kostnader, som resulterar av felaktig installation, icke fackmässig drift samt felaktig användning 
och skötsel eller på något sätt står i samband härmed. 
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Upphovsrätten till detta dokument förblir hos tillverkaren. 
Kopiering, även i form av utdrag, endast med skriftligt godkännande. 
Innehållet i detta dokument har noga undersökts, kontrollerats och bearbetats, ändå förbehåller vi oss för 
ändringar, skrivfel och misstag. 
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2 För Din säkerhet 
2.1 Upplysningar betr. bruksanvisningens användning 
 

  FARA 
 Arbets- eller driftsförfaranden som måste följas exakt för att utesluta en omedelbart 

hotande, allvarlig personskada eller död. 
• Säkerhetsanvisningen innehåller signalordet "FARA" med en generell varningssymbol i sin 

rubrik.  
• Faran förtydligas dessutom genom ett piktogram i marginalen. 

 

  VARNING 
 Arbets- eller driftsförfaranden som måste följas exakt för att utesluta en möjlig, allvarlig 

personskada eller död. 
• Säkerhetsanvisningen innehåller signalordet "VARNING" med en generell varningssymbol i 

sin rubrik.  
• Faran förtydligas dessutom genom ett piktogram i marginalen. 

 

  OBSERVERA 
 Arbets- eller driftsförfaranden som måste följas exakt för att utesluta en möjlig, lätt 

personskada. 
• Säkerhetsanvisningen innehåller signalordet "SE UPP" med en generell varningssymbol i 

sin rubrik.  
• Faran förtydligas genom ett piktogram i marginalen. 

 
 

 Tekniska detaljer som användaren måste beakta. 
 

Indikeringar beträffande tillvägagångssätt samt uppräkningar som visar dig steg för steg vad du ska göra i 
speciella situationer känner du igen med hjälp av blickfångspunkten, t.ex.: 
• ansluta och låsa kontakten för svetsströmledningen i motsvarande motkontakt. 
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2.1.1 Symbolförklaring 
 

Symbol Beskrivning  Symbol Beskrivning 

 
Tekniska detaljer som användaren 
måste beakta. 

 
 
Tryck och släpp/peka/tryck 

 

Koppla från aggregatet  
 
Släpp 

 

Koppla på aggregatet  
 
Tryck och håll intryckt 

   
 
Koppla 

 

Fel  
 
Vrid 

 

Rätt  
 
Siffervärde – inställbart 

 

Åtkomst av meny  

 

Signallampan lyser grönt 

 

Navigering i menyn  

 

Signallampan blinkar grönt 

 

Lämna menyn  
 

Signallampan lyser rött 

 

Tidsvisning (exempel: vänta 
4 s/aktivera) 

 
 

Signallampan blinkar rött 

 Avbrott i menyvisningen (ytterligare 
inställningsmöjligheter möjliga) 

   

 

Verktyg ej nödvändigt/använd ej verktyg    

 

Verktyg nödvändigt/använd verktyg    
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2.2 Del av den samlade dokumentationen 
 

 Denna bruksanvisning är en del av den samlade dokumentationen och gäller endast i 
kombination med alla deldokument! Läs och följ bruksanvisningarna för samtliga 
systemkomponenter, i synnerhet säkerhetsanvisningarna! 

 

Bilderna visar ett allmänt exempel med ett svetssystem. 

 
Bild. 2.1 

 

Pos. Dokumentation 
A.1 Trådmatarenhet 
A.2 Ombyggnadsanvisning tillval 
A.3 Strömkälla 
A.4 Kylenhet, spänningstransformator, verktygslåda etc. 
A.5 Transportvagn 
A.6 Svetsbrännare 
A.7 Fjärrstyrning 
A.8 Styrning 
A Samlad dokumentation 
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3 Ändamålsenlig användning 
 

  VARNING 

 

Faror på grund av felaktig användning! 
Aggregatet är tillverkat i enlighet med aktuell teknisk utvecklingsnivå samt gällande 
regler och standarder för användning inom industri och annan kommersiell verksamhet. 
Det är endast avsett för svetsmetoden som anges på typskylten. Vid felaktig 
användning kan aggregatet utgöra fara för personer, djur och materiella värden. 
Garantin omfattar inte skador som är ett resultat av felaktig användning! 
• Använd aggregatet uteslutande enligt avsedd användning och endast av utbildad, 

sakkunnig personal! 
• Aggregatet får inte förändras eller byggas om på felaktigt sätt! 

 
 

 Ytterligare och kompletterande svetstekniska säkerhetsanvisningar finns i bruksanvisningen till 
vårt svetsaggregat. Dessutom finns där en lista över de för tillfället gällande normerna och 
föreskrifterna. 

 
 

 Ni ska vara införstådd med de grundläggande funktionerna i driftsystemet och med en PC, samt 
ha erfarenhet av programvara. 

 

3.1 Användning och drift uteslutande med följande aggregat 
• EWM-svetsaggregatserier från tillverkningsår 2002 med 7-poligt digitalt gränssnitt. 

 
 

 Dessa tilläggsblad kompletterar standarddokumentet! 
Dessa tilläggsblad gäller endast i kombination med motsvarande standardbruksanvisning och 
kompletterar resp. ersätter ett avsnitt i respektive standardbeskrivningar. 

 
 

 Bifoga denna anvisning till aggregatunderlagen! 
Ange ovillkorligen aggregatets artikel- och serienummer vid beställning av reservdelar! 
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4 Leveransomfång 
4.1 ON LG-EX 

Standardleveransen omfattar: 
• 1 identifieringskod 
• 1 LAN-gateway 

 

4.2 ON WLG-EX 
Standardleveransen omfattar: 
• 1 identifieringskod 
Expert 1 Wi-Fi-gateway 
Produkterna kontrolleras och förpackas omsorgsfullt innan leveransen lämnar fabriken, trots detta kan 
skador under transporten inte uteslutas. 
Mottagningskontroll 
• Kontrollera att leveransen är komplett enligt följesedeln! 
Vid skador på förpackningen 
• Kontrollera om leveransen är skadad (okulär kontroll)! 
Vid klagomål 
Om leveransen har skadats under transporten: 
• Kontakta genast den sista speditören! 
• Förvara förpackningen (för en eventuell kontroll genom speditören eller för returnering). 
Förpackning för returnering 
Använd om möjligt originalförpackningen och originalförpackningsmaterialet. Var god kontakta 
leverantören vid frågor angående förpackningen och transportsäkringen. 
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5 Apparatbeskrivning - snabböversikt 
5.1 Framsidesöversikt 

 
Bild. 5.1 

 

Pos. Symbol Beskrivning 0 
1  Hållare för upphängning av fjärrstyrningen 
2  Wi-Fi-antenn 

(Endast vid WiFi-utförande) 
3  Aggregatstyrning >se kapitel 5.3 
4  LAN-gränssnitt 
5  Anslutningskontakt, 7-polig (digital) 

Förbindelse till den digitala fjärrstyrningsanslutningen strömkälla, resp. trådmatarenhet. 
6  Dragavlastning 
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5.2 Baksidesöversikt 

 
Bild. 5.2 

 

Pos. Symbol Beskrivning 0 
1  Aggregatfötter 
2  Fastsättningsmagnet 

För fastsättning av fjärrstyrningen på magnetiserbara ytor 
3  Transporthandtag 
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5.3 Aggregatstyrning - Manöverdon 

 
Bild. 5.3 

 

Pos. Symbol Beskrivning 0 
1 

 

Tryckknapp Create 
Skapa en konfigurationsfil. 

2 

 

Tryckknapp Load 
Ladda en konfigurationsfil. 

3 

 

Tryckknapp Master 
Ladda eller skapa en utökad konfigurationsfil. 

4  USB-gränssnitt för offline-dataöverföring 
Möjlighet för anslutning av USB-minne (företrädesvis industri-USB-minne). 

5 

 

Signallampa Error 
 >se kapitel 8 

6 
 

Signallampa Error Typ 
 >se kapitel 8 

7 
 

Signallampa LAN 
Kabelbundet lokalt nätverk (LAN). 

8 
 

Signallampa WiFi 
Trådlöst lokalt nätverk (Wi-Fi). 

9  Signallampa USB 
Visar en aktiv USB-funktion. 

10 

 

Signallampa Profile 
Signallampan visar aktuell identifieringsstatus. 
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Pos. Symbol Beskrivning 0 
11 

 

Gränssnitt (Xbutton) 
• Inloggning och identifiering av användare för svetsdataregistrering. 
• Aktivering av nätverskfunktioner.  

12 

 

Tryckknapp Save 
Sparar aktuellt JOB på USB-minne. 

13 

 

Tryckknapp Load 
Laddar ochAktiverar aktuellt JOB från USB-minne. 
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6 Uppbyggnad och funktion 
6.1 Åstadkom förbindningar 
 

 Aggregatskador p.g.a. felaktig anslutning! 
Gatewayen är speciellt utvecklad för anslutning till svetsaggregat resp. trådmatarenheter. 
Anslutning till andra aggregat kan leda till skador på aggregatet! 
• Följ anvisningarna i svetsaggregatets resp. trådmatarenhetens bruksanvisning! 
• Koppla från svetsaggregatet före anslutningen! 

 
 

 Läs och beakta dokumentationen för alla system- resp. tillbehörskomponenter! 
 
 

• Koppla från svetsaggregatet. 
• Sätt i stickkontakten, honkontakt i gatewayens anslutningsuttag och lås den genom att vrida åt höger. 
• Sätt i stickkontakten, stiftkontakt i anslutningsuttaget, svetsaggregatets fjärrstyrningsuttag och lås den 

genom att vrida åt höger. 
 

6.1.1 Logga in på extern gateway 
• Kontakta Xbutton på gränssnittet (Xbutton) tills signallampan ”Profile“ lyser konstant. 

 

6.2 Datautbyte med hjälp av USB-minne 
Gatewayerna kan användas utan direkt anslutning (offline) till kvalitetsstyrningsprogramvaran Xnet. 
Dataöverföringen inbördes mellan svetsaggregaten och mellan svetsaggregat och 
kvalitetsstyrningsprogramvaran Xnet sker i detta fall med ett USB-minne. 

 

6.2.1 Maskinspecifika parametrar 
De aggregatspecifika parametrarna för det svetsaggregat som är anslutet till gatewayen kan läsas ut 
genom datautväxling med USB-minne och på så sätt bearbetas med hjälp av 
kvalitetsstyrningsprogramvaran Xnet och åter läsas in i detta svetsaggregat. 

 

6.2.1.1 Läsa ut maskinspecifika parametrar 
• Sätt i USB-minnet i gatewayen. 
• Tryck på tryckknappen ”Create“ och släpp den igen. 
• Ta ut USB-minnet från gatewayen när signallampan ”USB“ har slutat blinka.  

 

6.2.1.2 Läsa in maskinspecifika parametrar 
• Sätt i USB-minnet i gatewayen. 
• Tryck på tryckknappen ”Load“ och släpp den igen. 
• Ta ut USB-minnet från gatewayen när signallampan ”USB“ har slutat blinka.  

 

6.2.2 Systemomfattande parametrar 
De systemomfattande parametrarna för svetsaggregatet som är ansluten till den externa gatewayen kan 
läsas in eller ut via datautbyte med USB-minne och på så sätt kopieras till ett annat. 

 

6.2.2.1 Läsa ut systemomfattande parametrar 
• Sätt i USB-minnet i gatewayen. 
• Tryck samtidigt på tryckknapparna ”Create“ och ”Master“ och håll dem intryckta. 
• Ta ut USB-minnet från gatewayen när signallampan ”USB“ har slutat blinka.  

 

6.2.2.2 Läsa in systemomfattande parametrar 
• Sätt i USB-minnet i gatewayen. 
• Tryck samtidigt på tryckknapparna ”Create“ och ”Load“ och håll dem intryckta. 
• Ta ut USB-minnet från gatewayen när signallampan ”USB“ har slutat blinka.  

 

6.2.3 Läsa in och ut JOB (svetsuppgifter) 
Genom datautväxling via USB-minne kan aktuellt aktivt JOB läsas ut och på så sätt kopieras till en annan 
svetsmaskin. 
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6.2.3.1 Läsa ut JOB (svetsuppgift) 
• Sätt i USB-minnet i gatewayen. 
• Tryck på tryckknappen ”Save“ och släpp den igen. 
• Ta ut USB-minnet från gatewayen när signallampan ”USB“ har slutat blinka.  

 

6.2.3.2 Läsa in JOB (svetsuppgift) 
• Sätt i USB-minnet i gatewayen. 
• Tryck på tryckknappen ”Load“ och släpp den igen. 
• Ta ut USB-minnet från gatewayen när signallampan ”USB“ har slutat blinka.  

 

6.3 Spara svetsdata 
Med gatewayerna får du möjlighet att spara sparade svetsdata på ett USB-minne eller registrera 
svetsdata på ett USB-minne under svetsningen. Dessa svetsdata kan läsas in i 
kvalitetsstyrningsprogramvaran Xnet. 

 

 Använd ett industriellt USB-minne för förbättrad livslängd och tillförlitlighet. 
 
 

6.3.1 Initiera USB-minnet 
Före användning måste USB-minnet registreras en gång på varje gateway som det ska användas med. 
Under registreringen kontrolleras även USB-minnets funktion. 
• Sätt i USB-minnet i gatewayen. 
• Tryck på tryckknappen ”Master“ och håll den intryckt. 
• Tillkoppla svetsmaskinen. 
• Kontakta Xbutton på gränssnittet (Xbutton) tills signallampan ”Profile“ lyser konstant. 

- När signallampan ”USB“ börjar blinka har registreringen av USB-minnet slutförts. 
 

6.3.1.1 Spara manuellt 
• Sätt i USB-minnet i gatewayen. 
• Tryck på tryckknappen ”Master“ och släpp den igen. 

– Signallampan ”USB“ börjar blinka och dataregistreringen startar. 
• Tryck på tryckknappen ”Master“ för att avsluta registreringen. 

 

 Den aktuella svetsfogen sparas komplett. Förloppet är slutfört när lysdioderna på styrningen 
slutar blinka. 

 
 

6.3.1.2 Spara automatiskt 
• Sätt i USB-minnet i gatewayen. 
• Tillkoppla svetsmaskinen. 

– Signallampan ”USB“ börjar blinka och dataregistreringen startar. 
• Tryck på tryckknappen ”Master“ för att avsluta registreringen. 

 

 Den aktuella svetsfogen sparas komplett. Förloppet är slutfört när lysdioderna på styrningen 
slutar blinka. 

 
 

6.4 Online-drift 
Gatewayerna erbjuder möjligheten att upprätta direkt anslutning (online) till 
kvalitetsstyrningsprogramvaran Xnet med hjälp av LAN eller Wi-Fi. De utökade möjligheterna och 
funktionerna som erhålls vid direkt anslutning beskrivs i handboken till kvalitetsstyrningsprogramvaran 
Xnet. 
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7 Underhåll, skötsel och avfallshantering 
7.1 Allmänt 
 

  FARA 

 

Felaktig skötsel och kontroll! 
Aggregatet får endast rengöras, repareras eller kontrolleras av sakkunniga, 
kvalificerade personer! En kvalificerad person är en person som tack vare sin 
utbildning, kunskap och erfarenhet kan identifiera risker och tänkbara följdskador vid 
kontroll av dessa aggregat och vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder. 
• Följ underhållsanvisningarna >se kapitel 7.3! 
• Ta aggregatet först åter i drift efter framgångsrik kontroll. 

 

Risk för personskada genom elektrisk spänning efter frånkopplingen! 
Arbeten på öppet aggregat kan leda till personskador med dödlig utgång! 
Under drift laddas kondensatorer i aggregatet upp med elektrisk spänning. Denna 
spänning kvarstår upp till 4 minuter efter det att nätkontakten dragits ur. 
1. Koppla från aggregatet. 
2. Drag ur nätkontakten. 
3. Vänta minst 4 minuter tills kondensatorerna är urladdade! 

 

  VARNING 

 

Rengöring, kontroll och reparation! 
Rengöring, kontroll och reparation av svetsaggregatet får endast utföras av sakkunniga, 
kvalificerade personer. En kvalificerad person är en person som tack vare sin utbildning, 
sin kunskap och sin erfarenhet kan identifiera risker och tänkbara följdskador vid 
kontroll av svetsströmkällor och vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder. 
• Om aggregatet inte klarar alla nedanstående kontroller, får det inte tas i drift igen förrän felet 

har åtgärdats och en ny kontroll har utförts. 
 

Reparations- och underhållsarbeten får endast utföras av utbildad, auktoriserad personal, annars upphör 
garantin att gälla. Kontakta principiellt alltid din återförsäljare, leverantören av aggregatet, i alla 
serviceärenden. Återsändning vid garantifall kan endast ske via din återförsäljare. Använd endast 
reservdelar i original vid byte av delar. Ange alltid aggregattyp, aggregatets serienummer och 
artikelnummer, reservdelens typbeteckning och artikelnummer vid beställning av reservdelar. 
Detta aggregat är under angivna omgivningsvillkor och normala arbetsförhållanden till största delen 
underhållsfritt och kräver endast ett minimum av skötsel. 
Om aggregatet är smutsigt reduceras livslängd och intermittens. Rengöringsintervallerna ska anpassas 
efter de aktuella omgivningsvillkoren och den nedsmutsning som aggregatet utsätts för (dock minst en 
gång per halvår). 

 

7.2 Rengöring 
• Rengör yttre ytor med en fuktig trasa (använda inga aggressiva rengöringsmedel). 
• Blås rent aggregatets ventilationskanal och ev. dess kylarlameller med olje- och vattenfri tryckluft. 

Tryckluft kan vrida sönder aggregatfläkten. Blås inte direkt på aggregatfläkten. Blockera den 
mekaniskt vid behov. 

• Kontrollera kylväktskan avseende nedsmutsning och byt ut den vid behov. 
 

7.3 Underhållsarbeten, intervall 
Reparations- och underhållsarbeten får endast utföras av utbildad, auktoriserad personal, annars upphör 
garantin att gälla. Kontakta principiellt alltid din återförsäljare, leverantören av aggregatet, i alla 
serviceärenden. Återsändning vid garantifall kan endast ske via din återförsäljare. Använd endast 
reservdelar i original vid byte av delar. Ange alltid aggregattyp, aggregatets serienummer och 
artikelnummer, reservdelens typbeteckning och artikelnummer vid beställning av reservdelar. 
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7.3.1 Dagliga underhållsarbeten 
7.3.1.1 Visuell kontroll 

• Nätkabel och dess dragavlastning 
• Säkringselement för gasflaskor 
• Kontrollera slangpaketet och strömanslutningarna avseende yttre skador och sörj för utbyte resp. 

reparation genom fackman! 
• Gasslangar och deras kopplingsanordningar (magnetventil) 
• Kontrollera alla anslutningar och förslitningsdelar avseende handfast fastsättning och spänn vid 

behov. 
• Kontrollera att elektrodbobinen är ordentligt fastsatt. 
• Transportrullar och deras säkringselement 
• Transportelement (rem, lyftöglor, handtag) 
• Övrigt, allmänt tillstånd 

 

7.3.1.2 Funktionskontroll 
• Styr-, meddelande-, skydds- och justeranordningar (funktionskontroll) 
• Svetsströmledningar (kontrollera att de sitter fast ordentligt och är förreglade) 
• Gasslangar och deras kopplingsanordningar (magnetventil) 
• Säkringselement för gasflaskor 
• Kontrollera att elektrodbobinen är ordentligt fastsatt. 
• Kontrollera att anslutningarnas och förslitningsdelarnas skruv- och stickförbindningar sitter fast 

ordentligt och spänn dem vid behov. 
• Ta bort vidhäftande svetssprut. 
• Rengör trådmatningsrullarna regelbundet (beroende på nedsmutsningen). 

 

7.3.2 Underhållsarbeten varje månad 
7.3.2.1 Visuell kontroll 

• Skador på höljet (front-, bak-, och sidoväggar) 
• Transportrullar och deras säkringselement 
• Transportelement (rem, lyftöglor, handtag) 
• Kontrollera kylmedelsslangar och deras anslutningar med avseende på föroreningar 

 

7.3.2.2 Funktionskontroll 
• Omkopplare, manöverdon, NÖDSTOPPS-anordningar spänningsreduceringsanordning signal- och 

kontrollampor 
• Kontrollera att trådstyrningselementen (inloppsnippel, trådstyrningsrör) sitter fast ordentligt. 
• Kontrollera kylmedelsslangar och deras anslutningar med avseende på föroreningar 
• Kontrollera och rengör svetsbrännaren. Kortslutningar kan uppstå och svetsresultatet kan försämras 

genom avlagringar i brännaren och brännaren kan skadas till följd härav! 
 

7.3.3 Årlig kontroll (inspektion och kontroll under drift) 
 

 Kontroll av svetsaggregatet får endast utföras av sakkunniga, kvalificerade personer. En 
kvalificerad person är en person som tack vare sin utbildning, sin kunskap och sin erfarenhet kan 
identifiera risker och tänkbara följdskador vid kontroll av svetsströmkällor och vidta nödvändiga 
säkerhetsåtgärder. 

 
 

 
Ytterligare information finns i broschyren "Warranty registration" liksom vår information om 
garanti, underhåll och kontroll på www.ewm-group.com! 

 

En återkommande kontroll enligt normen IEC 60974-4 "Periodisk inspektion och kontroll" måste 
genomföras. Följ förutom de här nämnda föreskrifterna om kontroll de aktuella nationella lagarna och 
föreskrifterna. 

 

https://www.ewm-group.com/
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7.4 Avfallshantering av aggregatet 
 

 Korrekt avfallshantering! 
Aggregatet innehåller värdefulla råämnen som bör tillföras återvinningen samt 
elektroniska komponenter som måste avfallshanteras. 
• Avfallshantera ej över hushållssoporna! 
• Iaktta myndigheternas föreskrifter för avfallshantering! 

 
 
 

7.4.1 Tillverkarförklaring till slutanvändaren 
• Begagnade elektriska och elektroniska apparater får enligt europeiska bestämmelser (det europeiska 

parlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU av den 2012-07-04) inte längre avfallshanteras över 
osorterade hushållssopor. De måste avfallshanteras separat. Symbolen med en soptunna på hjul 
hänvisar till nödvändigheten av separat uppsamling. 
Detta aggregat ska lämnas in till härför avsedda system för separat uppsamling och avfallshantering 
resp. återvinning. 

• I Tyskland måste enligt lag (lagen om distribution, återtagning och miljövänlig avfallshantering av 
elektrsika och elektroniska apparater (ElektroG) av den 2005-03-16) en gammal apparat tillföras en 
från de osorterade hushållssoporna åtskiljd uppsamling. De offentliga 
avfallshanteringsorganisationerna (kommunerna) har inrättat motsvarande uppsamlingsställen, där 
gamla apparater ur privata hushåll mottages utan kostnad. 

• Information om återlämning eller uppsamling av gamla apparater erhålles hos vederbörande stads- 
resp, kommunförvaltning. 

• EWM deltar i ett godkänt avfallshanterings- och återvinningssystem och är registrerat i registret för 
gamla elektriska apparater (EAR) under nummer WEEE DE 57686922. 

• Dessutom är återlämning i hela Europa även möjlig hos vederbörande EWM-återförsäljare. 
 

7.5 Att följa RoHS-kraven 
Vi, EWM AG Mündersbach, bekräftar härmed att alla av oss levererade produkter som berörs av RoHS-
kraven, motsvarar kraven i RoHS (se även tillämpliga EG-riktlinjer på aggregatets försäkran om 
överensstämmelse). 
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8 Avhjälp av störningar 
Alla produkter genomgår stränga produktions- och slutkontroller. Om något trots detta inte fungerar, kan 
du kontrollera produkten med hjälp av följande lista. Leder ingen av de beskrivna åtgärderna till att 
produkten fungerar igen, ber vi dig kontakta auktoriserad återförsäljare. 

 

 Ett fel på svetsaggregatet visas med en felkod (se svetsaggregatets bruksanvisning) på 
aggregatstyrningens display. 
Vid ett aggregatfel stängs effektenheten av. 

 
 

 Visningen av det möjliga felnumret beror på aggregatets utförande (gränssnitt/funktioner). 
 

8.1 Felindikeringar 
Alla felmeddelanden som gäller för nätverksnoden indikeras med blinksekvenser och tillhörande 
signallampor. Signallampan ”Error“ signalerar felkategorin med antalet blinksignaler (0,5 Hz). 
Signallampan ”Error Typ“ meddelar feltypen för respektive felkategori med antalet blinksignaler (1,5 Hz). 
• Notera felmeddelandena och uppge dessa för servicepersonalen vid behov. 
• Om flera fel uppstår visas dessa efter varandra. 
Felkategori 
(Error) 

Feltyp 
(Error 
Typ) 

Indikeringslän
gd 

Möjlig orsak Åtgärd 

1x 1x Ihållande Styrningen är startad men 
har ingen anslutning till 
systembussen. 

Upprätta en anslutning till 
systembussen, stäng av och 
starta om aggregatet. 

1x 2x 20 sek. efter 
start 

Inget minnesmedium 
registrerat. 

Kontakta service 

1x 3x 2 min. efter 
första start 

Den systemtid som behövs 
för registrering av 
svetsningen inte registrerad. 

Anslut aggregatet till ett 
nätverk och konfigurera det för 
anslutning till Xnet-server 

1x 4x Ihållande Vid självtest av det interna 
minnet uppstod ett fel. 
Styrningen pausas. 

Kontakta service 

2x 1x 20 sek. efter 
första 
start 

Minnesmedium saknas eller 
minnesmedium defekt. 

Kontakta service 

2x 2x 20 sek. efter 
första 
start 

Fel minnesmedium. Kontakta service 

2x 3x 20 sek. efter 
förekomst 

Allmänt fel vid åtkomst till 
minnesmedium. 

Kontakta service 

3x 1x Ihållande Nätverksåtkomsten inte 
tillgänglig. 

Kontakta service 

3x 2x Ihållande Wi-Fi-modulen är defekt eller 
saknas. 

Kontakta service 

3x 3x Ihållande Fel vid 
kommunikationsförloppet. 

Stäng av maskinen, vänta 30 
sek. och starta den igen. 

4x 1x 20 sek. efter 
förekomst 

Xbutton har inte initierats. Kontakta service 

4x 2x En gång Xbutton-behörighet saknas. Konfigurera Xbutton på nytt. 

5x 1x En gång USB-minnesmedium defekt 
eller inte isatt. 

Använd ett annat USB-
minnesmedium. 

5x 2x En gång Det gick inte att läsa några 
data från USB-
minnesmediet. 

Skapa data på nytt. 
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Felkategori 
(Error) 

Feltyp 
(Error 
Typ) 

Indikeringslän
gd 

Möjlig orsak Åtgärd 

5x 3x En gång Data på USB-minnesmediet 
är skadade. 

Skapa data på nytt. 

5x 4x En gång USB-minnesmediet defekt 
eller skrivskyddat. 

Använd ett annat USB-
minnesmedium 
eller formatera USB-
minnesmediet. 

5x 5x En gång Det gick inte att skapa data 
på USB-minnesmediet. 

Använd ett annat USB-
minnesmedium 
eller formatera USB-
minnesmediet. 

5x 6x En gång Nödvändiga administrativa 
data är inte tillgängliga. 

Kontakta service 

5x 7x En gång Data är inte kompatibla med 
programvaran. 

Kontakta service 
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9 Tekniska data 
 

 Effektuppgifter och garanti endast i kombination med original reserv- och förslitningsdelar! 
 

9.1 ON LG-EX, ON WLG-EX 
Gränssnitt 7-poligt 
Mått L x B x H 420 x 235 x 115 mm 
Vikt 3,8 kg 
EMC-klass A 
Tillverkad enligt 
standard 

IEC 60974-1, -10 
/  

 



 
Tillbehör 

Allmänt 
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10 Tillbehör 
10.1 Allmänt 

Typ Benämning Artikelnummer 
2GB / Industrial USB-minne 094-021748-00000 
LAN CABLE 10m Nätverkskabel 094-020672-00000 
FRV 7POL 1 m Anslutnings-förlängningskabel 092-000201-00002 
FRV 7POL 5 m Anslutnings-förlängningskabel 092-000201-00003 
FRV 7POL 10 m Anslutnings-förlängningskabel 092-000201-00000 
FRV 7POL 20 m Anslutnings-förlängningskabel 092-000201-00001 
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11 Bilaga A 
11.1 Översikt EWM-filialer 
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