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Genel Bilgiler 
 

  UYARI 

 

Kullanma kılavuzunu okuyun! 
Kullanma kılavuzu, ürünlerin güvenli kullanımı konusunda bilgi verir. 
• Tüm sistem bileşenlerinin kullanma kılavuzunu ve özellikle güvenlik uyarılarını ve ikazları 

okuyun ve izleyin! 
• Kaza önleme talimatlarını ve ülkelere özel şartları dikkate alın! 
• Kullanma kılavuzu, makinenin kullanıldığı yerde erişilebilir bir noktada bulundurulmalıdır. 
• Makinenin üstünde bulunan güvenlik uyarı ve ikaz levhaları, oluşabilecek tehlikeler 

hakkında bilgi verir.  
Bu levhalar her zaman görülebilir ve okunabilir durumda olmalıdır. 

• Bu makine, en son teknolojiler ile güncel kurallara ve standartlara uygun olarak üretilmiştir 
ve sadece eğitimli uzman personel tarafından işletilebilir, bakım görebilir ve onarılabilir. 

• Makine tekniğinin gelişmesi nedeniyle teknik değişiklikler farklı kaynak tutumlarına yol 
açabilir. 

 
 

 Kurulum, ilk çalıştırma, çalıştırma, kullanım alanındaki özellikler ve kullanım amacı ile ilgili 
sorularınız varsa yetkili satıcınıza ya da +49 2680 181-0 numaralı telefondan müşteri 
hizmetlerimize başvurun. 

Yetkili satıcıların listesini www.ewm-group.com sitesinde bulabilirsiniz. 
 

Bu sistemin çalıştırılması ile ilgili sorumluluk, yalnızca sistemin fonksiyonu ile sınırlıdır. Hiçbir 
şekilde başka bir sorumluluk kabul edilmez. Bu sorumluluk muafiyeti tesis ilk kez 
çalıştırıldığında kullanıcı tarafından kabul edilmiş olur. 
Bu kullanım talimatlarının yerine getirilip getirilmediği ve aygıtın kurulum, çalıştırma, kullanım ve 
bakım işlemleriyle ilgili koşullar ve yöntemler üretici tarafından kontrol edilemez.  
Kurulumun usulüne uygun olarak yapılmaması, hasara yol açabilir ve bunun sonucunda 
insanlar için tehlike oluşturabilir. Bu nedenle, hatalı kurulum, usulüne uygun olmayan çalıştırma, 
yanlış kullanım ve bakım sonucunda veya bunlarla herhangi bir şekilde ilgili olarak ortaya çıkan 
kayıp, hasar veya masraflar için hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. 
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2 Güvenliğiniz için 
2.1 Bu kullanma kılavuzunun kullanımı hakkında uyarılar 
 

  TEHLİKE 
 Doğrudan beklenen ağır bir yaralanmayı ya da ölümü engellemek için tam olarak 

uyulması gereken çalışma ya da işletme yöntemleri. 
• Güvenlik uyarısı, başlığında genel bir uyarı simgesi ile "TEHLİKE" sinyal sözcüğünü 

içeriyor.  
• Ayrıca tehlike, sayfa kenarındaki bir piktogramla vurgulanır. 

 

  UYARI 
 Olası ağır bir yaralanmayı ya da ölümü engellemek için tam olarak uyulması gereken 

çalışma ya da işletme yöntemleri. 
• Güvenlik uyarısı, başlığında genel bir uyarı simgesi ile "UYARI" sinyal sözcüğünü içeriyor.  
• Ayrıca tehlike, sayfa kenarındaki bir piktogramla vurgulanır. 

 

  DİKKAT 
 Kişilerin tehlikeye atılmasını ve olası hafif yaralanmaları önlemek üzere eksiksiz 

uyulması gereken çalışma ve işletim yöntemleri. 
• Güvenlik bilgisinin başlığında "DİKKAT" kelimesi ile birlikte genel bir uyarı sembolü de 

bulunur.   
• Tehlike, sayfa kenarında bulunan bir piktogram ile vurgulanır. 

 
 

 Kullanıcının dikkat etmesi gereken teknik özellikler. 
 

Belirli bir durumda ne yapılacağını adım adım gösteren kullanım talimatları ve listelerini, dikkat çekme 
noktasından tanıyabilirsiniz, örneğin: 
• Kaynak akımı hattının yuvasını ilgili nesneye takın ve kilitleyin. 
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2.1.1 Sembol açıklaması 
 

Sembol Tanım  Sembol Tanım 

 Kullanıcının dikkat etmesi gereken 
teknik özellikler. 

 
 
Basma ve bırakma / Dokunma / Tuşlar 

 

Makineyi kapatın  
 
Serbest bırakın 

 

Makineyi çalıştırın  
 
Basın ve basılı tutun 

   
 
Açın 

 

Yanlış  
 
Çevirin 

 

Doğru  
 
Sayı değeri - ayarlanabilir 

 

Menüye giriş  

 

Sinyal ışığı yeşil yanar 

 

Menüde gezinti  

 

Sinyal ışığı yeşil yanıp söner 

 

Menüden çıkış  
 

Sinyal ışığı kırmızı yanar 

 

Zaman göstergesi (örnek: 4 s bekleyin / 
basın) 

 
 

Sinyal ışığı kırmızı yanıp söner 

 Menü görüntülemede kesinti (başka 
ayar olanakları mevcut) 

   

 

Alet gerekmiyor/kullanmayın    

 

Alet gerekiyor/kullanın    

 
 



Güvenliğiniz için 
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2.2 Toplam belgenin parçası 
 

 Bu kullanma kılavuzu toplam belgenin bir parçasıdır ve sadece tüm kısmi dokümanlarla bağlantılı 
olarak geçerlidir! Tüm sistem bileşenlerinin kullanma kılavuzlarını, özellikle de güvenlik 
uyarılarını okuyun ve takip edin! 

 

Resimde bir kaynak sisteminin genel örneği görünmektedir. 

 
Şekil 2-1 

 

Poz. Belgeleme 
A.1 Tel besleme ünitesi 
A.2 Dönüştürme kılavuzu opsiyonlar 
A.3 Güç kaynağı 
A.4 Soğutma cihazı, gerilim dönüştürücü, takım sandığı vs. 
A.5 Taşıma aracı 
A.6 Kaynak torcu 
A.7 Uzaktan kumanda 
A.8 Kontrol 
A Toplam belge 

 
 



 
Amaca uygun kullanım 

Amaca uygun kullanım 
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3 Amaca uygun kullanım 
 

  UYARI 

 

Amaca uygun olmayan kullanımdan kaynaklanan tehlikeler! 
Bu cihaz, sanayi ve esnafın kullanımına yönelik olarak en son teknolojiler ile güncel 
kurallara ve standartlara uygun olarak üretilmiştir. Bu cihaz, sadece tip levhasında 
belirtilen kaynak yöntemleri için öngörülmüştür. Bu cihaz, amacına uygun olarak 
kullanılmaması durumunda kişiler, hayvanlar ve eşyalar için tehlike arz edebilir. 
Uygunsuz kullanımdan kaynaklanan hiçbir zarar için sorumluluk kabul edilmez! 
• Cihaz, yalnızca amacına uygun olarak ve eğitimli uzman personel tarafından kullanılmalıdır! 
• Cihaz üzerinde uygunsuz değişiklikler veya yapısal modifikasyonlar yapılmamalıdır! 

 
 

 Kaynak ile ile ilgili ayrıntılı ve ilave güvenlik önerilerini kaynak makinesinin kullanım kılavuzunda 
bulabilirsiniz. Aynı zamanda orada geçerli standartların ve direktiflerin bir listesini bulabilirsiniz. 

 
 

 İşletim sisteminin ve bilgisayarın temel fonksiyonlarını bilmeli ve yazılımı kullanabilmelisiniz. 
 

3.1 Amaca uygun kullanım 
• EWM Schweißgeräteserien ab Baujahr 2002 mit 7-poliger digitaler Schnittstelle. 

 
 

 Bu ek sayfalar standart dokümanı tamamlamaktadır! 
Bu ek sayfalar sadece standart kullanım kılavuzu ile birlikte geçerlidir ve ilgili standart 
tanımlamalardaki bir bölümün yerine geçmektedir veya tamamlamaktadır. 

 
 

 Bu kılavuzu cihaz evraklarına ekleyin! 
Yedek parça siparişinde mutlaka cihazın ürün numarasını ve seri numarasını belirtin! 

 



Teslimat kapsamı 
ON LG-EX  
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4 Teslimat kapsamı 
4.1 ON LG-EX 

Der Standardlieferumfang enthält: 
• 1 Authentifizierungsschlüssel 
• 1 LAN Gateway 

 

4.2 ON WLG-EX 
Der Standardlieferumfang enthält: 
• 1 Authentifizierungsschlüssel 
•  1 WiFi Gateway 
Teslimat kapsamı sevkiyattan önce titiz bir biçimde kontrol edilir ve paketlenir, ancak yine de nakliye 
esnasında hasar oluşma durumu göz ardı edilmemelidir.  
Giriş kontrolü 
• Teslimatın tam olup olmadığını irsaliyeden yararlanarak kontrol edin!  
Ambalajın zarar görmesi durumunda 
• Teslimatın zarar görüp görmediğini kontrol edin (gözle kontrol)!  
İtiraz durumunda 
Teslimat nakliye esnasında zarar görmüş ise:  
• Derhal en son hizmet veren nakliyeci firma ile temas kurun!  
• Ambalajı saklayın (nakliyecinin olası bir kontrol yapma durumu veya iade işlemi için). 
İade işlemi için ambalaj 
Mümkün ise orijinal ambalajı ve orijinal malzemeyi kullanın.  Ambalaj ve taşıma emniyeti ile ilgili 
sorularınız olması halinde lütfen tedarikçiniz ile iletişime geçin.  

 



 
Cihaz açıklaması - Hızlı genel bakış 

Önden görünüm 
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5 Cihaz açıklaması - Hızlı genel bakış 
5.1 Önden görünüm 

 
Şekil 5-1 

 

Poz. Sembol Tanım 0 
1  Uzaktan kumandayı asmak için tutucu 
2  WiFi-Antenne 

(Nur bei Ausführung WiFi) 
3  Cihaz kumandası > bkz. Bölüm 5.3 
4  LAN arabirimi 
5  Bağlantı soketi, 7-kutuplu (dijital)  

Dijital uzaktan kumanda bağlantısı güç kaynağı, yani tel besleme ünitesi ile bağlantı.  
6  Gerilim giderme 

 



Cihaz açıklaması - Hızlı genel bakış 
Arkadan görünüm  
 

10 099-008789-EW515 
19.12.2016 

 

5.2 Arkadan görünüm 

 
Şekil 5-2 

 

Poz. Sembol Tanım 0 
1  Makine ayakları  
2  Sabitleme mıknatısı 

Manyetik yüzeylere uzaktan kumandayı sabitlemek için 
3  Taşıma sapı 

 



 
Cihaz açıklaması - Hızlı genel bakış 

Cihaz kumandası - Kullanım elemanları 
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5.3 Cihaz kumandası - Kullanım elemanları 

 
Şekil 5-3 

 

Poz. Sembol Tanım 0 
1 

 

Tuş Create 
Bir konfigürasyon dosyasının oluşturulması. 

2 

 

Tuş Load 
Bir konfigürasyon dosyasının yüklenmesi. 

3 

 

Tuş Master 
Gelişmiş konfigürasyon dosyasının yüklenmesi veya oluşturulması. 

4  Offline veri aktarımı için USB arayüzü 
USB aygıtı için bağlantı kapasitesi (tercihen endüstriyel USB aygıtı). 

5 

 

Sinyal ışığı Error 
 > bkz. Bölüm 8 

6 
 

Sinyal ışığı Error Typ 
 > bkz. Bölüm 8 

7 
 

Sinyal ışığı LAN 
Kablolu, yerel ağ (LAN). 

8 
 

WiFi sinyal ışığı 
Kablosuz, yerel ağ (WiFi). 

9  Sinyal ışığı USB 
USB fonksiyonunun aktif olduğunu gösterir. 

10 

 

Sinyal ışığı Profile 
Sinyal ışığı güncel yetkilendirme durumunu gösterir. 



Cihaz açıklaması - Hızlı genel bakış 
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Poz. Sembol Tanım 0 
11 

 

Arayüz (XButon) 
• Kaynak veri kaydı için kullanıcıların giriş yapması ve teşhis edilmesi. 
• Ağ fonksiyonlarının serbest bırakılması.  

12 

 

Tuş Save 
Güncel JOB'un USB aygıtına kaydedilmesi. 

13 

 

Tuş Load 
USB aygıtından güncel JOB'un Yüklenmesi ve etkinleştirilmesi. 

 



 
Yapı ve İşlev 

Bağlantı kur 
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6 Yapı ve İşlev 
6.1 Bağlantı kur 
 

 Usule aykırı bağlantıdan kaynaklanan makine hasarları! 
Die Gateway sind speziell für den Anschluss an Schweiß- bzw. Drahtvorschubgeräte entwickelt. 
Farklı makinelere bağlandıkları takdirde makine hasarları söz konusu olabilir! 
• Betriebsanleitung des Schweiß-, bzw. Drahtvorschubgerätes beachten! 
• Schweißgerät vor dem Anschluss abschalten! 

 
 

 Tüm sistem ve aksesuar bileşenlerine ait belgeleri okuyun ve dikkate alın! 
 
 

• Schweißgerät abschalten. 
• Anschlussstecker, Buchsenkontakt in Anschlussbuchse des Gateway einstecken und durch 

Rechtsdrehen verriegeln. 
• Anschlussstecker, Stiftkontakt in Anschlussbuchse, Fernstellerbuchse Schweißgerät einstecken und 

durch Rechtsdrehen verriegeln. 
 

6.1.1 Anmelden am externen Gateway 
• “Profile“ sinyal ışığı sürekli yanana kadar Xbutton arabirimiyle (Xbutton) temas sağlayın. 

 

6.2 USB aygıtı üzerinden veri alışverişi 
Ağ geçitleri, Xnet kalite yönetim yazılımına doğrudan bağlantı olmaksızın (çevrimdışı) kullanılabilir. 
Kaynak makinelerinin birbirleri arasındaki ve kaynak makineleri ile Xnet kalite yönetim yazılımı arasındaki 
veri aktarımı bu durumda USB aygıtı üzerinden sağlanır. 

 

6.2.1 Makineye özgü parametreler 
Ağ geçidine bağlı bir kaynak makinesinin makineye özgü parametreleri, USB aygıtı üzerinden veri 
alışverişiyle belirlenebilir ve bu yolla Xnet kalite yönetim yazılımı yardımına başvurularak düzenlenebilir 
ve kaynak makinesinde yeniden okutulabilir. 

 

6.2.1.1 Makineye özgü parametrelerin belirlenmesi 
• USB aygıtını ağ geçidine takın. 
• “Create“ tuşuna basın ve yeniden bırakın. 
• “USB“ sinyal ışıkları yanıp sönmeyi tamamladığında, USB aygıtını ağ geçidinden çıkartın.  

 

6.2.1.2 Makineye özgü parametrelerin okunması 
• USB aygıtını ağ geçidine takın. 
• “Load“ tuşuna basın ve yeniden bırakın. 
• “USB“ sinyal ışıkları yanıp sönmeyi tamamladığında, USB aygıtını ağ geçidinden çıkartın.  

 

6.2.2 Sistem genelinde parametreler 
Harici bir ağ geçidine bağlı olan kaynak makinesinin sistem genelindeki parametreleri, USB aygıtı 
üzerinden veri alışverişiyle okunabilir veya belirlenebilir, bu yolla kaynak makinesinden başka birine 
kopyalama yapılabilir. 

 

6.2.2.1 Sistem genelindeki parametrelerin belirlenmesi 
• USB aygıtını ağ geçidine takın. 
• “Create“ ve “Master“ tuşlarına aynı anda basın ve basılı tutun. 
• “USB“ sinyal ışıkları yanıp sönmeyi tamamladığında, USB aygıtını ağ geçidinden çıkartın.  

 

6.2.2.2 Sistem genelindeki parametrelerin okunması 
• USB aygıtını ağ geçidine takın. 
• “Create“ ve “Load“ tuşlarına aynı anda basın ve basılı tutun. 
• “USB“ sinyal ışıkları yanıp sönmeyi tamamladığında, USB aygıtını ağ geçidinden çıkartın.  

 

6.2.3 JOB’ların (kaynak görevleri) okunması ve belirlenmesi 
USB aygıtı üzerinden yapılan veri alışverişiyle, şu an için güncel olarak aktif JOB’lar belirlenebilir ve bu 
yolla başka bir kaynak makinesine kopyalanabilir. 
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Kaynak verilerinin kaydedilmesi  
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6.2.3.1 JOB’un (kaynak görevinin) belirlenmesi 
• USB aygıtını ağ geçidine takın. 
• “Save“ tuşuna basın ve yeniden bırakın. 
• “USB“ sinyal ışıkları yanıp sönmeyi tamamladığında, USB aygıtını ağ geçidinden çıkartın.  

 

6.2.3.2 JOB’un (kaynak görevinin) okunması 
• USB aygıtını ağ geçidine takın. 
• “Load“ tuşuna basın ve yeniden bırakın. 
• “USB“ sinyal ışıkları yanıp sönmeyi tamamladığında, USB aygıtını ağ geçidinden çıkartın.  

 

6.3 Kaynak verilerinin kaydedilmesi 
Ağ geçitleri, kayıtlı kaynak verilerinin bir USB aygıtına kaydedilmesine veya kaynak işlemi sırasında 
kaynak verilerinin bir USB aygıtına kaydedilmesine imkan tanırlar. Bu kaynak verileri, Xnet kalite yönetim 
yazılımından okunabilir. 

 

 Uzun süreli kullanılabilirliği ve güvenirliği arttırmak için endüstriyel bir USB çubuğunun 
kullanılmasını tavsiye ediyoruz. 

 
 

6.3.1 USB çubuğunun başlangıç durumuna getirilmesi 
Kayıt sırasında USB çubuğu işlevsellik açısından kontrol edilir. 
• USB aygıtını ağ geçidine takın. 
• “Master“ tuşuna basın ve basılı tutun. 
• Kaynak makinesini çalıştırın. 
• “Profile“ sinyal ışığı sürekli yanana kadar Xbutton arabirimiyle (Xbutton) temas sağlayın. 

- Wenn die Signalleuchte „USB“ zu blinken beginnt ist Registrierung des USB-Stick 
abgeschlossen. 

 

6.3.1.1 Manüel kayıt 
• USB aygıtını ağ geçidine takın. 
• “Master“ tuşuna basın ve yeniden bırakın. 

- “USB“ sinyal ışığı yanıp sönmeye başlar ve veri kaydı başlatılır. 
• Kaydı sonlandırma için “Master“ tuşuna basın. 

 

 Güncel kaynak dikişi henüz komple kaydediliyor. Kontrolde LED artık yanıp sönmüyorsa kayıt 
tamamlanmıştır. 

 
 

6.3.1.2 Otomatik kayıt 
• USB aygıtını ağ geçidine takın. 
• Kaynak makinesini çalıştırın. 

- “USB“ sinyal ışığı yanıp sönmeye başlar ve veri kaydı başlatılır. 
• Kaydı sonlandırma için “Master“ tuşuna basın. 

 

 Güncel kaynak dikişi henüz komple kaydediliyor. Kontrolde LED artık yanıp sönmüyorsa kayıt 
tamamlanmıştır. 

 
 

6.4 Çevrimiçi işletme 
Ağ geçitleri Xnet kalite yönetim yazılımına LAN veya WiFi üzerinden doğrudan bağlantı (çevrimiçi) imkanı 
sunar. Doğrudan bağlantının gelişmiş olanakları ve fonksiyonları Xnet kalite yönetim yazılımının el 
kitabında açıklanmaktadır. 
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7 Tamir, bakım ve tasfiye 
7.1 Genel 
 

  TEHLİKE 

 

Uygun olmayan bakım ve kontrol! 
Makine sadece eğitimli, yetkin kişiler tarafından temizlenebilir, tamir veya kontrol 
edilebilir! Yetkin kişi, eğitimi, bilgisi ve deneyimiyle bu makinelerde ortaya çıkan 
tehlikeleri ve olası zararları bilen ve gerekli güvenlik önlemlerini alabilen kişidir. 
• Bakım talimatlarına uyunuz > bkz. Bölüm 7.3! 
• Makineyi sadece başarılı kontrolden sonra tekrar işletime alın. 

 

Kapatmadan sonra elektrik geriliminden kaynaklanan yaralanma tehlikesi! 
Açık durumdaki makinede çalışmak ölümle sonuçlanabilecek yaralanmalara neden 
olabilir! 
İşletim esnasında makinedeki kondansatörler elektrik gerilimi ile yüklenir. Bu gerilim 
şebeke soketi çekildikten sonra 4 dakikaya kadar etkin olmaya devam eder. 
1. Makineyi kapatın. 
2. Şebeke soketini çekin. 
3. Kodansatörler deşarj olana dek en az 4 dakika boyunca bekleyin! 

 

  UYARI 

 

Temizleme, kontrol ve onarım!  
Kaynak makinesinin temizlenmesi, kontrol edilmesi ve onarılması sadece uzman ve 
yetkili kişiler tarafından yapılabilir. Uzman kişi, eğitimi, bilgisi ve deneyimiyle kaynak güç 
kaynaklarında ortaya çıkan tehlikeleri ve olası zararları bilen ve gerekli güvenlik 
önlemlerini alabilen kişidir. 
• Aşağıdaki kontrollerin birinde şartlar yerine getirilemezse, makine ancak onarıldıktan veya 

yeni bir kontrolden sonra tekrar işletmeye alınabilir. 
 

Onarım ve bakım işleri sadece eğitimli ve yetkili uzman personel tarafından yapılmalıdır, aksi takdirde 
garanti geçersiz olur. Servis ile ilgili her türlü konuda sadece yetkili bayinize, cihazın tedarikçisine 
başvurun.  Garanti talepleri ile ilgili iadeler sadece yetkili bayiniz üzerinden gerçekleştirilebilir.  Parça 
değişimi işlemlerinde sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.  Yedek parça siparişi esnasında 
makine tipi, seri numarası ve makinenin model numarası, tip tanımlaması ile yedek parçanın ürün 
numarası belirtilmelidir.  
Bu cihaz, belirtilen ortam koşullarında ve normal çalışma koşullarında büyük ölçüde bakım gerektirmez ve 
asgari düzeyde temizlik gerektirir. 
Makinenin kirli olması, makinenin ömrünü ve devrede kalma oranını azaltır. Temizlik, en az altı ayda bir 
olmak üzere, çevre koşullarına ve bu koşullara bağlı kirlenme oranlarına göre belli zaman aralıklarıyla 
düzenli olarak yapılmalıdır. 

 

7.2 Temizleme 
• Dış yüzeyleri nemli bir bez ile temizleyin (aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın). 
• Makinenin havalandırma kanalını ve gerekirse soğutucu lamellerini yağ ve su içermeyen basınçlı hava 

ile temizleyin. Basınçlı hava makinedeki fanların aşırı dönmesine ve zarar görmesine neden olabilir. 
Makinenin fanlarına doğrudan hava tutmayın ve gerektiğinde önlerine engel koyun. 

• Soğutma sıvısını kire karşı kontrol edin ve gerektiğinde değiştirin. 
 

7.3 Bakım çalışmaları, aralıklar 
Onarım ve bakım işleri sadece eğitimli ve yetkili uzman personel tarafından yapılmalıdır, aksi takdirde 
garanti geçersiz olur. Servis ile ilgili her türlü konuda sadece yetkili bayinize, cihazın tedarikçisine 
başvurun.  Garanti talepleri ile ilgili iadeler sadece yetkili bayiniz üzerinden gerçekleştirilebilir.  Parça 
değişimi işlemlerinde sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.  Yedek parça siparişi esnasında 
makine tipi, seri numarası ve makinenin model numarası, tip tanımlaması ile yedek parçanın ürün 
numarası belirtilmelidir.  
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7.3.1 Günlük Bakım İşleri 
7.3.1.1 Görsel kontrol 

• Ana güç beslemesi ve bunun gerilim gidermesi  
• Gaz tüpü güvenlik elemanları  
• Hortum paketi ve akım bağlantılarında dış hasar olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse değiştirin ya 

da uzman personele tamir ettirin! 
• Gaz hortumları ve bunların kumanda birimleri (selenoik valf)  
• Tüm bağlantıların ve aşınan parçaların sağlam oturup oturmadığını kontol edin ve gerekirse sıkın. 
• Tel bobinin kurallara uygun olarak sabitlenip sabitlenmediğini kontrol edin. 
• Tekerlekler ve bunların güvenlik elemanları  
• Taşıma elemanları (kemer, kaldırma kulağı, kabze)  
• Diğer, genel durum 

 

7.3.1.2 Çalışma kontrolü 
• Kullanım, bildirim, koruma ve konumlandırma tertibatları (fonksiyon testi).  
• Kaynak akımı hatları (sağlam, kilitli konum ile ilgili kontrol edin)  
• Gaz hortumları ve bunların kumanda birimleri (selenoik valf)  
• Gaz tüpü güvenlik elemanları  
• Tel bobinin kurallara uygun olarak sabitlenip sabitlenmediğini kontrol edin. 
• Bağlantıların ve aşınan parçaların vidalı ve soket bağlantılarının kurallara uygun olarak oturup 

oturmadığını kontrol edin, gerekirse sıkın. 
• Yapışan kaynak çapaklarını temizleyin. 
• Tel besleme makaraları düzenli olarak temizlenmelidir (kirlenme derecesine bağlı). 

 

7.3.2 Aylık bakım çalışmaları  
7.3.2.1 Görsel kontrol 

• Gövde hasarları (ön, arka ve yan duvarlar)  
• Tekerlekler ve bunların güvenlik elemanları  
• Taşıma elemanları (kemer, kaldırma kulağı, kabze)  
• Soğutucu madde hortumları ve bunların bağlantıların kirlilikler ile ilgili olarak kontrol edin 

 

7.3.2.2 Çalışma kontrolü 
• Seçim şalteri, kumanda makineleri, ACİL DURUM KAPATMA tertibatları, gerilim düşürme donanımı, 

ihbar ve kontrol lambaları  
• Tel besleme elemanlarının (besleme nipeli, tel besleme borusu) sabit olup olmadığının kontrol 

edilmesi 
• Soğutucu madde hortumları ve bunların bağlantıların kirlilikler ile ilgili olarak kontrol edin 
• Kaynak torçunun kontrol edilmesi ve temizlenmesi. Torçta tortuların oluşması durumunda kısa 

devreler meydana gelebilir ve sonuç olarak torç ile ilgili hasarlar söz konusu olabilir!  
 

7.3.3 Yıllık kontroller ( işletme esnasında inceleme ve kontrol)  
 

 Kaynak makinesinin kontrolleri sadece uzman ve yetkili kişiler tarafından gerçekleştirilebilir. 
Uzman kişi, eğitimi, bilgisi ve deneyimiyle kaynak güç kaynaklarında ortaya çıkan tehlikeleri ve 
olası zararları bilen ve gerekli güvenlik önlemlerini alabilen kişidir. 

 
 

 Daha ayrıntılı bilgiler için lütfen birlikte verilen "Warranty registration" broşürüne ve www.ewm-
group.com adresinde yer alan garanti, bakım ve kontrol bilgilerimize bakınız! 

 

IEC 60974-4 standartı „tekrarlanan inceleme ve kontrol" e uygun olarak tekrarlı kontrol işlemi 
gerçekleştirilmelidir.  Söz konusu yönetmeliklerin yanında, kontrol için geçerli ülke yasalarına ve 
talimatlarına da uyulmalıdır. 

 

https://www.ewm-group.com/
https://www.ewm-group.com/
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7.4 Makineyi tasfiye etme 
 

 Kurallara uygun tasfiye! 
Cihaz geri kazanıma aktarılması gereken değerli hammaddeler ve tasfiye edilmesi 
gereken elektronik yapı parçaları içermektedir. 
• Evsel atıklarla birlikte tasfiye etmeyin! 
• Tasfiyeyle ilgili resmi makamların kurallarını dikkate alın! 

 

 
 

• Kullanılmış elektrikli ve elektronik cihazlar Avrupa şartlarına göre (Avrupa Parlamentosunun ve 
Konseyinin 4.7.2012 tarihli 2012/19/EU yönetmeliği) ayrıştırılmamış yerleşim bölgesi çöplerine 
atılamaz. Bunlar ayrıştırılmış olarak toplanmalıdır. Tekerlekli çöp kutusu simgesi ayrı toplama 
gerekliliğine işaret eder. 
Bu cihaz, tasfiye ya da geri kazanım amacıyla, bunun için öngörülen ayrı toplama sistemlerine 
atılmalıdır. 

• Almanya'da yasa gereği (elektrikli ve elektronik cihazların sirkülasyonu, geri alınması ve çevreyi 
koruyarak tasfiye edilmesiyle ilgili 16.03.2005 tarihli yasa) eski bir cihazı ayrıştırılmamış evsel 
atıklardan ayrı bir toplama noktasına iletmek zorunludur. Kamusal atık kurumları (belediyeler) bunun 
için toplama yerleri kurmuştur, buralarda konutlardan gelen eski cihazlar ücretsiz olarak teslim alınır. 

• Eski cihazların iadesi ya da toplanması hakkında bilgiyi yetkili belediyeden alabilirsiniz. 
• EWM izin verilen elden çıkartma ve geri dönüşüm sisteminde yer almaktadır ve WEEE DE 57686922 

numarası ile elektrikli eski cihazlar rehberinde (EAR) kayıtlıdır. 
• Bunun dışında iade Avrupa çapında EWM distribütörlerinlerde de mümkündür. 

 

7.5 RoHS koşullarını yerine getirme 
Biz, EWM AG Mündersbach olarak tarafımızdan size teslim edilmiş ürünlerin RoHS (2002/95/EG 
yönetmeliği) koşullarını yerine getirerek RoHS yönetmeliğine uygun olduğunu size beyan ediyoruz (bkz. 
ayrıca makinenizin uyumluluk beyanındaki ilgili AT yönetmelikleri). 
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8 Arıza gidermek 
Tüm ürünler ciddi üretim ve son kontrollere tabidir.  Buna rağmen herhangi bir şey çalışmayacak olursa, 
ürünü aşağıdaki tanımlamaya uygun olarak kontrol edin.  Belirtilen hata giderim yöntemlerinin hiç biri 
cihazın çalışmasını sağlamıyorsa, yetkili satıcıya haber verin. 

 

 Bir kaynak makinesi hatası, kaynak makinesi kontrol göstergesinde bir hata koduyla (bkz. 
kullanma kılavuzu) gösterilir. 
Bir makine hatasında güç ünitesi kapatılır. 

 
 

 Olası arıza numaralarının gösterimi makine modeline (arayüzler / fonksiyonlar) bağlıdır. 
 

8.1 Hata bildirimleri 
Ağ düğümleri ile ilgili tüm hata mesajları yanıp sönme sekansı ve ilgili sinyal ışıkları üzerinden bildirilir. 
“Error“  sinyal ışığı ilgili yanıp sönme sinyal (0,5Hz) sayısı ile hata kategorisini bildirirken, “Error Typ“ 
sinyal ışığı ilgili yanıp sönme sinyal (1,5Hz) sayısı ile, ilgili hata kategorisinin hata tipini bildirmektedir. 
• Cihaz hatasını belgeleyin ve gerekirse servis personeline iletin. 
• Birden fazla hata söz konusu olursa, bunlar peş peşe gösterilir. 
Hata 
kategorisi 
(Error) 

Hata tipi 
(Error 
Typ) 

Gösterim 
süresi 

Olası neden Yardım 

1x 1x Sürekli Kumanda ünitesi çalıştı, 
fakat sistem busuna 
bağlantısı yok. 

Sistem busuna bağlantı kurun, 
cihazı kapatıp tekrar çalıştırın. 

1x 2x Devreye 
aldıktan 20s 
sonra 

Kaynak ortamı algılanmadı. Servise haber verin 

1x 3x İlk devreye 
aldıktan 2 dak. 
sonra 

Kaynağın kaydedilmesi için 
gerekli sistem süresi 
algılanmadı. 

Gerät mit einem Netzwerk 
verbinden und Verbindung 
zum Xnet Server konfigurieren 

1x 4x Sürekli Dahili belleğin kendi kendine 
testinde bir hata meydana 
geldi, kontrol ünitesi 
durdurulur. 

Servise haber verin 

2x 1x İlk devreye 
aldıktan  
2 dak. sonra 

Kayıt ortamı mevcut değil 
veya kayıt ortamı arızalı. 

Servise haber verin 

2x 2x İlk devreye 
aldıktan  
2 dak. sonra 

Yanlış kayıt ortamı. Servise haber verin 

2x 3x Meydana 
geldikten 20s 
sonra 

Kayıt ortamına erişim 
sırasında genel hata. 

Servise haber verin 

3x 1x Sürekli Ağ erişimi cevap vermiyor. Servise haber verin 

3x 2x Sürekli WiFi-Modul ist defekt oder 
nicht vorhanden. 

Servise haber verin 

3x 3x Sürekli İletişim akışında 
hata. 

Makineyi kapatın, 30s 
bekleyin ve tekrar çalıştırın. 

4x 1x Meydana 
geldikten 20s 
sonra 

Xbutton başlangıç durumuna 
getirilmedi. 

Servise haber verin 

4x 2x Bir kereliğine Eksik Xbutton yetkisi. Xbutton yeniden yapılandırın. 

5x 1x Bir kereliğine USB kayıt ortamı arızalı veya 
takılı değil. 

Alternatif USB kayıt ortamı 
kullanın. 
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Hata 
kategorisi 
(Error) 

Hata tipi 
(Error 
Typ) 

Gösterim 
süresi 

Olası neden Yardım 

5x 2x Bir kereliğine USB kayıt ortamında veri 
okunamadı. 

Verileri yeniden oluşturun. 

5x 3x Bir kereliğine USB kayıt ortamındaki veriler 
hasarlı. 

Verileri yeniden oluşturun. 

5x 4x Bir kereliğine USB kayıt ortamı arızalı veya 
salt okunur. 

Alternatif USB kayıt ortamı 
kullanın veya USB kayıt 
ortamını biçimlendirin. 

5x 5x Bir kereliğine Veriler USB kayıt ortamında 
oluşturulamadı. 

Alternatif USB kayıt ortamı 
kullanın veya USB kayıt 
ortamını biçimlendirin. 

5x 6x Bir kereliğine Gerekli yönetim verileri 
mevcut değil. 

Servise haber verin 

5x 7x Bir kereliğine Veriler yazılım ile uyumlu 
değil. 

Servise haber verin 
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9 Teknik veriler 
 

 Performans bilgileri ve garanti yalnızca orijinal yedek ve aşınan parçalarla bağlantılı olarak 
geçerlidir! 

 

9.1 ON LG-EX, ON WLG-EX 
Arayüz 7 kutuplu 
Boyutlar U x G x Y 
cinsinden 

420 x 235 x 115 mm 

Ağırlık 3,8 kg 
EMV-Klasse A 
standarda göre 
üretildi 

IEC 60974-1, -10 
 /   
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10 Ek donanım 
10.1 Genel 

Tip Açıklama Ürün numarası 
2GB / Industrial USB-Stick 094-021748-00000 
LAN CABLE 10m Ağ kablosu 094-020672-00000 
FRV 7POL 1 m Bağlantı uzatma kablosu 092-000201-00002 
FRV 7POL 5 m Bağlantı uzatma kablosu 092-000201-00003 
FRV 7POL 10 m Bağlantı uzatma kablosu 092-000201-00000 
FRV 7POL 20 m Bağlantı uzatma kablosu 092-000201-00001 

 



Ek A 
EWM bayilerine genel bakış  
 

22 099-008789-EW515 
19.12.2016 

 

11 Ek A 
11.1 EWM bayilerine genel bakış 
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