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Algemene aanwijzingen 
 

  WAARSCHUWING 

 

Lees de gebruikshandleiding! 
De gebruikshandleiding biedt u een inleiding in veilige omgang met het product. 
• Lees en volg de gebruikshandleidingen van alle systeemcomponenten, vooral de 

veiligheids- en waarschuwingsaanwijzingen! 
• Volg de voorschriften van ongevallenpreventie en de landelijke voorschriften! 
• Bewaar de gebruikshandleiding op de gebruikslocatie van het apparaat. 
• De veiligheids- en waarschuwingspictogrammen op het apparaat verwijzen naar mogelijke 

gevaren.  
Ze moeten altijd herkenbaar en leesbaar zijn. 

• Het apparaat is gefabriceerd overeenkomstig de huidige stand van de techniek en normen, 
en mag uitsluitend door vakkundig personeel worden gebruikt, onderhouden en 
gerepareerd. 

• Technische wijzigingen door verdere ontwikkeling van de apparaattechniek kunnen 
verschillend lasgedrag veroorzaken. 

 
 

 Neem bij vragen over de installatie, inbedrijfstelling, het gebruik, de werkomstandigheden op de 
inzetlocatie en het gebruiksdoeleinde contact op met uw dealer of met onze klantenservice via 
het nummer +49 2680 181-0. 

Een lijst met bevoegde dealers vindt u op www.ewm-group.com. 
 

De aansprakelijkheid voor het gebruik van deze installatie beperkt zich uitsluitend tot de werking 
van de installatie. Elke andere vorm van aansprakelijkheid is uitdrukkelijk uitgesloten. Door de 
inbedrijfstelling erkent de gebruiker deze uitsluiting van aansprakelijkheid. 
De fabrikant kan immers niet controleren of men zich aan deze handleiding houdt of aan de 
bepalingen en methodes die tijdens de installatie, het gebruik, de toepassing en het onderhoud 
van de installatie gelden. 
Niet-vakkundige uitvoering van de installatie kan voor defecten zorgen en zo ook personen in 
gevaar brengen. Zodoende zijn wij geenszins aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die 
ontstaan door of op enigerlei wijze te maken hebben met een verkeerde installatie, 
onoordeelkundig gebruik, verkeerde toepassing of slecht onderhoud. 
De inhoud van dit document is zorgvuldig onderzocht, gecontroleerd en bewerkt. Wijzigingen, 
schrijffouten en fouten voorbehouden. 
 
 
 
 
 
 
 
© EWM AG 
Dr. Günter-Henle-Straße 8 
D-56271 Mündersbach 
 
Het auteursrecht op dit document berust bij de fabrikant. 
Reproducties, ook onder de vorm van uittreksels, zijn uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming. 
De inhoud van dit document is zorgvuldig onderzocht, gecontroleerd en bewerkt, wijzigingen, schrijffouten 
en fouten voorbehouden. 
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2 Voor uw veiligheid 
2.1 Richtlijnen voor het gebruik van deze bedieningshandleiding 
 

  GEVAAR 
 Werk- of gebruiksmethoden die nauwkeurig moeten worden aangehouden om een 

gerede kans op zwaar letsel of dood door ongeval van personen uit te sluiten. 
• De veiligheidsinstructie bevat in de titel het signaalwoord “GEVAAR” met een algemeen 

waarschuwingsymbool.  
• Bovendien wordt het gevaar verduidelijkt met een pictogram in de zijrand. 

 

  WAARSCHUWING 
 Werk- of gebruiksmethoden die nauwkeurig moeten worden aangehouden om de kans 

op zwaar letsel of dood door ongeval van personen uit te sluiten. 
• De veiligheidsinstructie bevat in de titel het signaalwoord “WAARSCHUWING” met een 

algemeen waarschuwingsymbool.  
• Bovendien wordt het gevaar verduidelijkt met een pictogram in de zijrand. 

 

  VOORZICHTIG 
 Werk- of gebruiksmethoden die nauwkeurig moeten worden aangehouden, om een 

mogelijke, lichte verwonding van personen uit te sluiten. 
• De veiligheidsinstructie bevat in de titel het signaalwoord “VOORZICHTIG” met een 

algemeen waarschuwingsymbool.  
• Het gevaar wordt met een pictogram aan de zijrand verduidelijkt. 

 
 

 Technische bijzonderheden waarmee de gebruiker rekening moet houden. 
 

Handelingsinstructies en optellingen die u stap voor stap aangeven wat in bepaalde situaties moet 
worden gedaan, herkent u aan de opsommingspunt, bijv.: 
• Bus van de lasstroomleiding in het juiste tegendeel steken en vergrendelen. 
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2.1.1 Verklaring van symbolen 
 

Symbo
ol 

Beschrijving  Symbo
ol 

Beschrijving 

 
Technische bijzonderheden waarmee 
de gebruiker rekening moet houden. 

 
 

Indrukken en loslaten/tikken/toetsen 

 

Apparaat uitschakelen  
 

Loslaten 

 

Apparaat inschakelen  
 

Indrukken en ingedrukt houden 

   
 

Schakelen 

 

Verkeerd  
 

Draaien 

 

Juist  
 

Waarde – instelbaar 

 

Menutoegang  

 

Signaallampje licht groen op 

 

Navigeren in het menu  

 

Signaallampje knippert groen 

 

Menu verlaten  
 

Signaallampje licht rood op 

 

Tijdweergave (voorbeeld: 4 sec. 
wachten/indrukken) 

 
 

Signaallampje knippert groen 

 Onderbreking in de menuweergave 
(meer instelmogelijkheden mogelijk) 

   

 

Gereedschap niet vereist/niet gebruiken    

 

Gereedschap vereist/gebruiken    
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2.2 Onderdeel van de complete documentatie 
 

 Deze gebruikshandleiding is een onderdeel van de complete documentatie en is uitsluitend 
geldig in combinatie met de complete documentatie! Lees en volg de gebruikshandleidingen van 
alle systeemcomponenten, vooral de veiligheidsaanwijzingen! 

 

De afbeelding toont het algemeen voorbeeld van een lassysteem. 

 
Afbeelding 2-1 

 

Pos. Documentatie 
A.1 Draadtoevoerapparaat 
A.2 Ombouwhandleiding opties 
A.3 Stroombron 
A.4 Koelapparaat, spanningstransformator, gereedschapskist enz. 
A.5 Transportwagen 
A.6 Lastoorts 
A.7 Afstandsbediening 
A.8 Besturing 
A Complete documentatie 
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3 Gebruik overeenkomstig de bestemming 
 

  WAARSCHUWING 

 

Gevaren door onbedoeld gebruik! 
Dit apparaat is gefabriceerd overeenkomstig de huidige stand van de techniek en 
normen voor industrieel gebruik. Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor de op het 
typeplaatje aangegeven lasprocessen. Bij onbedoeld gebruik van het apparaat kunnen 
er gevaren voor personen, dieren en materiële zaken ontstaan. Wij aanvaarden geen 
aansprakelijkheid voor alle hieruit voortvloeiende schade! 
• Het apparaat mag uitsluitend volgens de bestemming en door opgeleid en vakkundig 

personeel worden gebruikt! 
• Het apparaat mag niet onvakkundig worden gewijzigd of omgebouwd! 

 
 

 Uitvoerige en extra lastechnische veiligheidsrichtlijnen vindt u in de bedieningshandleiding van 
ons lasapparaat. Ook vindt u hier een lijst van momenteel geldende normen en voorschriften. 

 
 

 U dient ervaring te hebben in de omgang met de software en vertrouwd te zijn met de 
basisfuncties van het besturingssysteem en met de computer. 

 
 
 

 Deze aanvullende bladen zijn een uitbreiding op het standaarddocument! 
Deze aanvullende bladen zijn alleen geldig in combinatie met de desbetreffende standaard 
bedieningshandleiding en zijn een aanvulling of vervangen een paragraaf van de desbetreffende 
standaard beschrijvingen. 

 
 

 Deze handleiding aan de apparaatdocumentatie toevoegen! 
Bij de bestelling van vervangingsonderdelen dient men het artikel- en serienummer van het 
apparaat te vermelden! 
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4 Opbouw en functie 
4.1 Besturing - bedieningselementen 

 
Afbeelding 4-1 

 

Pos. Symbool Beschrijving 0 
1 

 

Drukknop Create 
Voor het maken van een configuratiebestand. 

2 

 

Drukknop Load 
Voor het laden van een configuratiebestand. 

3 

 

Drukknop Master 
Voor het laden of maken van een uitgebreid configuratiebestand. 

4  USB-interface voor offlinegegevensoverdracht 
Aansluitmogelijkheid voor een USB-stick (bij voorkeur industriële USB-sticks). 

5 

 

Signaallampje Error 
 

6 
 

Signaallampje Error Typ 
 

7 
 

Signaallampje LAN 
Bekabeld lokaal netwerk (LAN). 

8 
 

Signaallampje WiFi 
Draadloos lokaal netwerk (WiFi). 

9  Signaallampje USB 
Geeft aan of de USB-functie actief is. 

10 

 

Signaallampje Profile 
Het signaallampje toont de actuele verificatiestatus. 
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Pos. Symbool Beschrijving 0 
11 

 

Interface (Xbutton) 
• Aanmelden en identificeren van gebruikers voor de lasgegevensregistratie. 
• Vrijgave van netwerkfuncties.  

12 

 

Drukknop Save 
Voor het Oslaan van de actuele JOB op de USB-stick. 

13 

 

Drukknop Load 
Voor het Laden en Activeren van de actuele JOB op de USB-stick. 
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4.2 Aanmelden bij ingebouwde gateway 
• Xbutton op interface (Xbutton) indrukken tot het signaallampje "Profile“ blijft branden. 

4.3 Gegevensuitwisseling via USB-stick 
De gateways kunnen zonder directe verbinding (offline) met de kwaliteitsmanagementsoftware Xnet 
worden gebruikt. De gegevensoverdracht tussen lasapparaten onderling en tussen lasapparaten met de 
kwaliteitsmanagementsoftware Xnet wordt in dergelijke gevallen met behulp van de USB-stick uitgevoerd. 

4.3.1 Apparaatspecifieke parameters 
De apparaatspecifieke parameters van het aangesloten lasapparaat kunnen via gegevensuitwisseling 
van de USB-stick worden geëxporteerd. Zo kunnen de gegevens op de kwaliteitsmanagementsoftware 
Xnet worden bewerkt en opnieuw in het lasapparaat worden geïmporteerd. 

4.3.1.1 Apparaatspecifieke parameters exporteren 
• Steek de USB-Stick in de gateway. 
• Drukknop "Create“ indrukken en opnieuw loslaten. 
• Haal de USB-stick uit de gateway zodra het signaallampje "USB“ stopt met knipperen.  

4.3.1.2 Apparaatspecifieke parameters importeren 
• Steek de USB-Stick in de gateway. 
• Drukknop "Load“ indrukken en opnieuw loslaten. 
• Haal de USB-stick uit de gateway zodra het signaallampje "USB“ stopt met knipperen.  

4.3.2 Systeemparameters 
De systeemparameters van het op de externe gateway aangesloten lasapparaat kunnen met de USB-
stick worden geïmporteerd of geëxporteerd en op deze manier van een lasapparaat naar een ander 
lasapparaat worden gekopieerd. 

4.3.2.1 Systeemparameters exporteren 
• Steek de USB-Stick in de gateway. 
• Drukknoppen "Create“ en "Master“ gelijktijdig indrukken en ingedrukt houden. 
• Haal de USB-stick uit de gateway zodra het signaallampje "USB“ stopt met knipperen.  

4.3.2.2 Systeemparameters importeren 
• Steek de USB-Stick in de gateway. 
• Drukknoppen "Create“ en "Load“ gelijktijdig indrukken en ingedrukt houden. 
• Haal de USB-stick uit de gateway zodra het signaallampje "USB“ stopt met knipperen.  

4.3.3 JOBs (lasopdrachten) importeren en exporteren 
Via de gegevensuitwisseling van de USB-stick kunnen actieve JOBs worden geëxporteerd en op deze 
manier naar een ander lasapparaat worden gekopieerd. 

4.3.3.1 JOB (lasopdracht) exporteren 
• Steek de USB-Stick in de gateway. 
• Drukknop "Save“ indrukken en opnieuw loslaten. 
• Haal de USB-stick uit de gateway zodra het signaallampje "USB“ stopt met knipperen.  

4.3.3.2 JOB (lasopdracht) importeren 
• Steek de USB-Stick in de gateway. 
• Drukknop "Load“ indrukken en opnieuw loslaten. 
• Haal de USB-stick uit de gateway zodra het signaallampje "USB“ stopt met knipperen.  

4.4 Lasgegevens registreren 
Met de gateways kunnen opgeslagen lasgegevens op een USB-stick worden opgeslagen of lasgegevens 
tijdens het lassen op de USB-stick worden geregistreerd. Deze lasgegevens kunnen in de 
kwaliteitsmanagementsoftware Xnet worden geïmporteerd. 

 

 Om de duurzaamheid en betrouwbaarheid te verbeteren, raden wij aan gebruik te maken van een 
industriële USB-stick aan. 
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4.4.1 USB-stick initialiseren 
Voor gebruik moet de USB-stick eenmalig worden geregistreerd op elke gateway waarop hij wordt 
gebruikt. Tijdens de registratie wordt ook de functionaliteit van de USB-stick gecontroleerd. 
• Steek de USB-Stick in de gateway. 
• Drukknop "Master“  indrukken en ingedrukt houden. 
• Lasapparaat inschakelen. 
• Xbutton op interface (Xbutton) indrukken tot het signaallampje "Profile“ blijft branden. 

- Zodra signaallampje "USB“ begint te knipperen is de gegevensregistratie op de USB-stick 
voltooid. 

4.4.1.1 Handmatige registratie 
• Steek de USB-Stick in de gateway. 
• Drukknop "Master“ indrukken en opnieuw loslaten. 

- Signaallampje "USB“ begint te knipperen en de gegevensregistratie wordt gestart. 
• Om de registratie te beëindigen drukt u op de drukknop "Master“. 

 

 De actuele lasnaad wordt nog volledig geregistreerd. De registratie is gestopt wanneer er geen 
LED op de besturing meer knippert. 

 

4.4.1.2 Automatische registratie 
• Steek de USB-Stick in de gateway. 
• Lasapparaat inschakelen. 

- Signaallampje "USB“ begint te knipperen en de gegevensregistratie wordt gestart. 
• Om de registratie te beëindigen drukt u op de drukknop "Master“. 

 

 De actuele lasnaad wordt nog volledig geregistreerd. De registratie is gestopt wanneer er geen 
LED op de besturing meer knippert. 

 

4.5 Onlinewerking 
Met de gateways kan een directe verbinding (online) via LAN of WiFi met de 
kwaliteitsmanagementsoftware Xnet worden gemaakt. De uitgebreide mogelijkheden en functies van de 
directe verbinding worden in het handboek van de kwaliteitsmanagementsoftware Xnet beschreven. 
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5 Verhelpen van storingen 
Alle producten worden onderworpen aan strenge productie- en eindcontroles. Mocht er desondanks toch 
een keer iets niet werken, controleer het product dan aan de hand van de volgende lijst. Als geen van de 
aangegeven mogelijkheden om het defect te verhelpen werkt, waarschuw dan de officiële dealer. 

 

 Een lasapparaatfout wordt door middel van een foutcode (zie de gebruikshandleiding van het 
lasapparaat) op het display van de apparaatbesturing weergegeven. 
Bij een storing in de apparatuur wordt de voeding uitgeschakeld. 

 
 

 De weergave van mogelijke foutnummers is afhankelijk van de uitvoering van het apparaat 
(interfaces/functies). 

 

5.1 Foutmeldingen 
Alle foutmeldingen van netwerkknooppunten worden weergegeven met de desbetreffende 
knipperfrequentie en signaallampjes. Signaallampje "Error“ geeft met het desbetreffende aantal 
knippersignalen (0,5 Hz) de foutcategorie aan en signaallampje "Error Typ“ met het desbetreffende aantal 
knippersignalen (1,5 Hz) het fouttype van de desbetreffende foutcategorie. 
• Houd een documentatie bij van de optredende fouten van het lasapparaat en geef deze zonodig aan 

het onderhoudspersoneel. 
• Treden er meerdere storingen op, dan worden deze achter elkaar weergegeven. 
Foutcatego
rie (Error) 

Fouttype 
(Error 
Typ) 

Weergaveduu
r 

Mogelijke oorzaak Oplossing 

1x 1x Constant De besturing is opgestart, 
maar heeft nog geen 
verbinding met de 
systeembus. 

Herstel de verbinding met de 
systeembus, schakel het 
apparaat uit en opnieuw in. 

1x 2x 20 sec. na 
inschakeling 

Er is geen opslagmedium 
gedetecteerd. 

Neem contact op met de 
service-afdeling 

1x 3x 2 min. na 
eerste 
inschakeling 

Detectie van de systeemtijd 
mislukt voor de registratie 
van lasgegevens. 

Verbind het apparaat met een 
netwerk en configureer de 
verbinding met Xnet Server 

1x 4x Constant Er is een fout opgetreden 
tijdens de zelftest van het 
interne geheugen. De 
besturing wordt gestopt. 

Neem contact op met de 
service-afdeling 

2x 1x 20 sec. na de 
eerste  
inschakeling 

Er is geen opslagmedium 
beschikbaar of 
opslagmedium is defect. 

Neem contact op met de 
service-afdeling 

2x 2x 20 sec. na de 
eerste  
inschakeling 

Verkeerd opslagmedium. Neem contact op met de 
service-afdeling 

2x 3x 20 sec. na het 
optreden 

Algemene fout bij toegang tot 
het opslagmedium. 

Neem contact op met de 
service-afdeling 

3x 1x Constant Netwerktoegang niet 
beschikbaar. 

Neem contact op met de 
service-afdeling 

3x 2x Constant WiFi-module is defect of 
ontbreekt. 

Neem contact op met de 
service-afdeling 

3x 3x Constant Fout tijdens communicatie-  
procedure. 

Apparaat uitschakelen, 30 
sec. wachten en opnieuw 
inschakelen. 

4x 1x 20 sec. na het 
optreden 

Xbutton is niet 
geïnitialiseerd. 

Neem contact op met de 
service-afdeling 

4x 2x Eenmalig Ontbrekende Xbutton-
machtiging. 

Xbutton opnieuw configureren. 
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Foutcatego
rie (Error) 

Fouttype 
(Error 
Typ) 

Weergaveduu
r 

Mogelijke oorzaak Oplossing 

5x 1x Eenmalig USB-opslagmedium defect of 
niet aangesloten. 

Gebruik een alternatief USB-
opslagmedium. 

5x 2x Eenmalig Kan geen gegevens lezen op 
het USB-opslagmedium. 

Gegevens opnieuw opstellen. 

5x 3x Eenmalig De gegevens op het USB-
opslagmedium zijn 
beschadigd. 

Gegevens opnieuw opstellen. 

5x 4x Eenmalig USB-opslagmedium defect of 
schrijfbeveiligd. 

Gebruik alternatief USB-
opslagmedium  
of formatteer het USB-
opslagmedium. 

5x 5x Eenmalig Kan geen gegevens maken 
op het USB-opslagmedium. 

Gebruik alternatief USB-
opslagmedium  
of formatteer het USB-
opslagmedium. 

5x 6x Eenmalig Vereiste beheergegevens 
zijn niet beschikbaar. 

Neem contact op met de 
service-afdeling 

5x 7x Eenmalig De gegevens zijn 
incompatibel met de 
software. 

Neem contact op met de 
service-afdeling 
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6 Bijlage A 
6.1 Overzicht van EWM-vestigingen 
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