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Všeobecné pokyny 
 

  VÝSTRAHA 

 

Přečtěte si návod k obsluze! 
Návod k obsluze vás seznámí s bezpečným zacházením s výrobky. 
• Přečtěte si a dodržujte návod k obsluze všech systémových komponent, zejména 

bezpečnostní a výstražné pokyny! 
• Dodržujte předpisy bezpečnosti práce a ustanovení specifická pro vaši zemi! 
• Návod k obsluze uchovávejte na místě nasazení přístroje. 
• Bezpečnostní a výstražné štítky na přístroji informují o možných nebezpečích.  

Musí být stále znatelné a čitelné. 
• Přístroj je vyroben podle současného stavu techniky a pravidel, popř. norem a může být 

provozován, udržován a opravován jen kvalifikovanými osobami. 
• Technické změny podmíněné dalším vývojem přístrojové techniky mohou vést k různému 

chování při svařování. 
 
 

 S otázkami k instalaci, uvedení do provozu, provozu a specifikům v místě a účelu použití se 
obracejte na vašeho prodejce nebo na náš zákaznický servis na číslo +49 2680 181-0. 
Seznam autorizovaných prodejců najdete na adrese www.ewm-group.com. 

 

Ručení v souvislosti s provozem tohoto zařízení je omezeno výhradně na jeho funkci. Jakékoliv 
další ručení jakéhokoliv druhu je výslovně vyloučeno. Toto vyloučení ručení je uživatelem 
uznáno při uvádění zařízení do provozu. 
Dodržování tohoto návodu, ani podmínky a metody při instalaci, provozu, používání a údržbě 
přístroje nemohou být výrobcem kontrolovány. 
Neodborné provedení instalace může vést k věcným škodám a následkem toho i k ohrožení 
osob. Proto nepřejímáme žádnou odpovědnost a ručení za ztráty, škody nebo náklady, které 
plynou z chybné instalace, nesprávného provozu a chybného používání a údržby, nebo s nimi 
jakýmkoli způsobem souvisejí. 
 
 
 
 
 
 
 
© EWM AG 
Dr. Günter-Henle-Straße 8 
D-56271 Mündersbach 
 
Autorské právo k tomuto dokumentu zůstává výrobci. 
Rozmnožování, i částečné, pouze s písemným souhlasem. 
Obsah tohoto dokumentu byl důkladně prozkoumán, zkontrolován a zpracován, přesto zůstávají 
vyhrazeny změny, chyby a omyly. 
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2 Pro Vaši bezpečnost 
2.1 Pokyny k používání tohoto návodu k obsluze 
 

  NEBEZPEČÍ 
 Pracovní a provozní postupy, které je nutno přesně dodržet k vyloučení bezprostředně 

hrozících těžkých úrazů nebo usmrcení osob. 
• Bezpečnostní upozornění obsahuje ve svém nadpisu signálové slovo „NEBEZPEČÍ“ s 

obecným výstražným symbolem.  
• Kromě toho je nebezpečí zvýrazněno symbolem na okraji stránky. 

 

  VÝSTRAHA 
 Pracovní nebo provozní postupy, které je nutno přesně dodržet k vyloučení 

bezprostředně hrozících těžkých úrazů nebo usmrcení osob. 
• Bezpečnostní pokyn obsahuje ve svém nadpisu signální slovo „VÝSTRAHA“ s obecným 

výstražným symbolem.  
• Kromě toho je nebezpečí zvýrazněno symbolem na okraji stránky. 

 

  POZOR 
 Pracovní a provozní postupy, které je nutno přesně dodržet k vyloučení možných 

lehkých úrazů osob. 
• Bezpečnostní pokyn obsahuje ve svém nadpisu návěstí „POZOR“ s obecným výstražným 

symbolem.  
• Nebezpečí je zvýrazněno piktogramem na okraji stránky. 

 
 

 Technické zvláštnosti, které musí mít uživatel na zřeteli. 
 

Pokyny pro jednání a výčty, které Vám krok za krokem určují, co je v dané situaci nutno učinit, poznáte 
dle odrážek např.: 
• Zdířku vedení svařovacího proudu zasuňte do příslušného protikusu a zajistěte. 
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2.1.1 Vysvětlení symbolů 
 

Symbol Popis  Symbol Popis 

 
Technické zvláštnosti, které musí mít 
uživatel na zřeteli. 

 
 

Stisknout a uvolnit/klepnout/tlačítka 

 

Přístroj vypnout  
 

Uvolnit 

 

Přístroj zapnout  
 

Stisknout a přidržet 

   
 

Zapnout 

 

Nesprávně  
 

Otočit 

 

Správně  
 

Číselná hodnota – nastavitelná 

 

Přístup k nabídce  

 

Kontrolka svítí zeleně 

 

Navigace v nabídce  

 

Kontrolka bliká zeleně 

 

Opuštění nabídky  
 

Kontrolka svítí červeně 

 

Znázornění času (příklad: 
vyčkat/aktivovat po dobu 4 s) 

 
 

Kontrolka bliká červeně 

 Přerušení v zobrazení nabídky 
(možnost dalších nastavení) 

   

 

Nástroj není zapotřebí/nepoužívat    

 

Nástroj je zapotřebí/používat    
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2.2 Část souhrnné dokumentace 
 

 Tento návod k obsluze je součástí souhrnné dokumentace a je platný pouze ve spojení se všemi 
dílčími dokumenty! Přečtěte si a dodržujte návody k obsluze všech systémových komponent, 
zejména bezpečnostní pokyny! 

 

Obrázek zobrazuje obecný příklad svařovacího systému. 

 
Obrázek 2-1 

 

Poz. Dokumentace 
A.1 Posuv drátu 
A.2 Návod k přestavbě Volitelné příslušenství 
A.3 Proudový zdroj 
A.4 Chladicí přístroj, měnič napětí, bedna na nářadí atd. 
A.5 Transportní vozík 
A.6 Svařovací hořák 
A.7 Dálkový ovladač 
A.8 Řízení 
A Souhrnná dokumentace 
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3 Použití k určenému účelu 
 

  VÝSTRAHA 

 

Nebezpečí v důsledku neúčelového použití! 
Přístroj je vyroben podle současného stavu techniky a pravidel, popř. norem pro použití 
v průmyslu a řemesle. Je určen pouze pro metody svařování uvedené na typovém 
štítku. V případě neúčelového použití může od přístroje hrozit nebezpečí pro osoby, 
zvířata a věcné škody. Za všechny z toho vyplývající škody se nepřejímá žádné ručení! 
• Přístroj používat výhradně účelově a poučeným, odborným personálem! 
• Na přístroji neprovádět žádné neodborné změny nebo přestavby! 

 
 

 Podrobné a doplňující bezpečnostní pokyny ke svařování najdete v návodu k obsluze 
svařovacího přístroje. Rovněž tam najdete seznam aktuálně platných norem a předpisů. 

 
 

 Měli byste být podrobně seznámeni se základními funkcemi operačního systému a PC a mít 
zkušenosti v zacházení se softwarem. 

 
 
 

 Tyto doplňkové stránky rozšiřují standardní dokument! 
Tyto doplňkové stránky mají platnost pouze ve spojení s odpovídajícím standardním návodem k 
použití a rozšiřují resp. nahrazují odstavec v odpovídajících standardních popisech. 

 
 

 Tento návod přiložit k dokumentaci přístroje! 
V objednávce náhradních dílů uveďte bezpodmínečně číslo výrobku a sériové číslo přístroje! 
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4 Konstrukce a funkce 
4.1 Řízení přístroje – Ovládací prvky 

 
Obrázek 4-1 

 

Pol. Symbol Popis 0 
1 

 

Tlačítko Create 
Vytvoření konfiguračního souboru. 

2 

 

Tlačítko Load 
Načtení konfiguračního souboru. 

3 

 

Tlačítko Master 
Načtení, popř. vytvoření rozšířeného konfiguračního souboru. 

4  USB rozhraní k přenosu dat offline 
Možnost připojení USB flash disku (přednostně průmyslové USB flash disky). 

5 

 

Kontrolka Error 
 

6 
 

Kontrolka Error Typ 
 

7 
 

Kontrolka LAN 
Kabelová místní síť (LAN). 

8 
 

Kontrolka WiFi 
Bezdrátová místní síť (Wifi). 

9  Kontrolka USB 
Zobrazuje aktivní funkci USB. 

10 

 

Kontrolka Profile 
Kontrolka signalizuje aktuální stav ověření. 
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Pol. Symbol Popis 0 
11 

 

Rozhraní (Xbutton) 
• Přihlášení a identifikace uživatelů pro záznam svařovacích dat. 
• Potvrzení síťových funkcí.  

12 

 

Tlačítko Save 
Uložení aktuálních JOBů na USB flash disku. 

13 

 

Tlačítko Load 
Načtení a Aktivace aktuálního JOBu z USB flash disku. 
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4.2 Přihlášení na vestavěné bráně 
• Napojte kontakt Xbutton na rozhraní (Xbutton), dokud se kontrolka Profile“ nerozsvítí trvale. 

4.3 Výměna dat prostřednictvím USB flash disku 
Brány lze používat bez přímého připojení (offline) k softwaru řízení kvality Xnet. Přenos dat vzájemně 
mezi svářečkami a mezi svařovacími přístroji a softwarem k řízení kvality Xnet se v tomto případě provádí 
prostřednictvím USB flash disku. 

4.3.1 Parametry specifické pro přístroj 
Parametry svařovacího přístroje připojeného k bráně, specifické pro daný přístroj, lze snímat pomocí 
výměny dat prostřednictvím USB flash disku a touto cestou je lze zpracovávat pomocí softwaru k řízení 
kvality Xnet a opět je pak lze načítat do daného svařovacího přístroje. 

4.3.1.1 Snímání parametrů specifických pro přístroj 
• USB flash disk zapojte do brány. 
• Stiskněte tlačítko „Create“ a opět ho pusťte. 
• Jakmile kontrolka „USB“ přestane blikat, vytáhněte USB flash disk z brány.  

4.3.1.2 Načtení parametrů specifických pro přístroj 
• USB flash disk zapojte do brány. 
• Stiskněte tlačítko „Load“ a opět ho pusťte. 
• Jakmile kontrolka „USB“ přestane blikat, vytáhněte USB flash disk z brány.  

4.3.2 Parametry platné v celém systému 
Parametry svařovacího přístroje připojeného k externí bráně, platné v celém systému, lze načítat resp. 
snímat pomocí výměny dat prostřednictvím USB flash disku a touto cestou je lze přenášet z jedné 
svářečky na druhou. 

4.3.2.1 Snímání parametrů platných v celém systému 
• USB flash disk zapojte do brány. 
• Stiskněte současně tlačítka „Create“ a „Master“ a držte je stisknutá. 
• Jakmile kontrolka „USB“ přestane blikat, vytáhněte USB flash disk z brány.  

4.3.2.2 Načtení parametrů platných v celém systému 
• USB flash disk zapojte do brány. 
• Stiskněte současně tlačítka „Create“ a „Load“ a držte je stisknutá. 
• Jakmile kontrolka „USB“ přestane blikat, vytáhněte USB flash disk z brány.  

4.3.3 Načtení a snímání JOBů (svařovacích úkolů) 
Prostřednictvím výměny dat pomocí USB flash disku lze snímat současný aktivní JOB a touto cestou ho 
lze zkopírovat na jiný svařovací přístroj. 

4.3.3.1 Snímání JOBu (svařovacího úkolu) 
• USB flash disk zapojte do brány. 
• Stiskněte tlačítko „Save“ a opět ho pusťte. 
• Jakmile kontrolka „USB“ přestane blikat, vytáhněte USB flash disk z brány.  

4.3.3.2 Načtení JOBu (svařovacího úkolu) 
• USB flash disk zapojte do brány. 
• Stiskněte tlačítko „Load“ a opět ho pusťte. 
• Jakmile kontrolka „USB“ přestane blikat, vytáhněte USB flash disk z brány.  

4.4 Záznam svařovacích dat 
Brány nabízejí možnost uložit svařovací data na USB flash disku nebo svařovací data zaznamenávat 
během operace svařování na USB flash disku. Tato svařovací data lze načíst do softwaru k řízení kvality 
Xnet. 

 

 Ke zvýšení dlouhodobé dostupnosti a spolehlivosti doporučujeme použít průmyslový flash disk 
USB. 



 
Konstrukce a funkce 

Online provoz 

 

099-OW0090-EW512 
23.01.2017 11 
 

 

4.4.1 Inicializace flash disku USB 
Před použitím musí být USB flash disk jednorázově registrován na každém svařovacím přístroji, se 
kterým má být používán. Během registrace se také zkontroluje funkčnost USB flash disku. 
• USB flash disk zapojte do brány. 
• Stiskněte tlačítko „Master“ a přidržte ho stisknuté. 
• Zapněte svařovací přístroj. 
• Napojte kontakt Xbutton na rozhraní (Xbutton), dokud se kontrolka Profile“ nerozsvítí trvale. 

- Jakmile začne blikat kontrolka „USB“, registrace USB flash disku je dokončena. 
4.4.1.1 Ruční záznam 

• USB flash disk zapojte do brány. 
• Stiskněte tlačítko „Master“ a opět ho pusťte. 

- Začne blikat kontrolka USB“ a začne zaznamenávání dat. 
• K ukončení záznamu stiskněte tlačítko Master“. 

 

 Aktuální svar bude ještě kompletně zaznamenán. Záznam je ukončený, jestliže na řízení již 
nebliká žádná LED. 

 

4.4.1.2 Automatický záznam 
• USB flash disk zapojte do brány. 
• Zapněte svařovací přístroj. 

- Začne blikat kontrolka USB“ a začne zaznamenávání dat. 
• K ukončení záznamu stiskněte tlačítko Master“. 

 

 Aktuální svar bude ještě kompletně zaznamenán. Záznam je ukončený, jestliže na řízení již 
nebliká žádná LED. 

 

4.5 Online provoz 
Brány nabízejí možnost přímého připojení (online) k softwaru řízení kvality Xnet prostřednictvím sítě LAN 
nebo Wifi. Rozšířené možnosti a funkce přímého připojení jsou popsány v softwaru k řízení kvality Xnet. 
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5 Odstraňování poruch 
Všechny výrobky podléhají přísným kontrolám ve výrobě a po ukončení výroby. Pokud by přesto něco 
nefungovalo, přezkoušejte výrobek podle následujícího seznamu. Nepovede-li žádné doporučení k 
odstranění závady výrobku, informujte autorizovaného obchodníka. 

 

 Porucha svařovacího přístroje se zobrazí kódem chyby (viz návod k obsluze svářečky) na displeji 
řídicí jednotky přístroje. 
V případě poruchy přístroje se vypne výkonová jednotka. 

 
 

 Zobrazování možných čísel chyb závisí na provedení přístroje (rozhraní/funkce). 
 

5.1 Hlášení chyb 
Všechna chybová hlášení, která se týkají síťových uzlů, jsou signalizována sekvencí blikání a příslušnými 
kontrolkami. Kontrolka Error“ aktuálním počtem blikajících signálů (0,5 Hz) signalizuje kategorii chyb, 
zatímco kontrolka Error Typ“ aktuálním počtem blikajících signálů (1,5 Hz) signalizuje typ chyby příslušné 
kategorie chyb. 
• Poruchy zařízení evidujte a dle potřeby je oznamujte servisnímu personálu. 
• Vyskytne-li se více chyb, jsou tyto zobrazovány za sebou. 
Kategorie 
chyby 
(Error) 

Typ chyby 
(Error 
Typ) 

Doba 
zobrazení 

Možná příčina Odstranění 

1x 1x Trvající Řízení je spuštěné, nemá 
však žádné spojení se 
systémovou sběrnicí. 

Vytvořte spojení se 
systémovou sběrnicí, vypněte 
a zase zapněte přístroj. 

1x 2x 20 s po 
zapnutí 

Nebylo rozpoznáno žádné 
paměťové médium. 

Informujte servis. 

1x 3x 2 min. po 
prvním zapnutí 

Pro zaznamenávání 
svařování nebyl rozpoznán 
potřebný systémový čas. 

Přístroj spojte se sítí a 
konfigurujte připojení k 
serveru Xnet. 

1x 4x Trvající U vlastního testu interní 
paměti došlo k chybě, řízení 
se zastaví. 

Informujte servis. 

2x 1x 20 s po prvním 
zapnutí 

K dispozici není žádné 
paměťové médium nebo je 
paměťové médium defektní. 

Informujte servis. 

2x 2x 20 s po prvním 
zapnutí 

Nesprávné paměťové 
médium. 

Informujte servis. 

2x 3x 20 s po vzniku Obecná chyba u přístupu na 
paměťové médium. 

Informujte servis. 

3x 1x Trvající Přístup k síti nelze 
detekovat. 

Informujte servis. 

3x 2x Trvající Modul WiFi je poškozený 
nebo není k dispozici. 

Informujte servis. 

3x 3x Trvající Chyba v průběhu 
komunikace. 

Vypněte přístroj, 30 s vyčkejte 
a zase jej zapněte. 

4x 1x 20 s po vzniku Xbutton není inicializován. Informujte servis. 

4x 2x Jednorázově Chybějící oprávnění Xbutton. Znovu nakonfigurujte Xbutton. 

5x 1x Jednorázově USB paměťové médium 
poškozené nebo 
nezasunuté. 

Použijte alternativní USB 
paměťové médium. 

5x 2x Jednorázově Na USB paměťovém médiu 
nemohla být načtena žádná 
data. 

Znovu vytvořte data. 
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Kategorie 
chyby 
(Error) 

Typ chyby 
(Error 
Typ) 

Doba 
zobrazení 

Možná příčina Odstranění 

5x 3x Jednorázově Data na USB paměťovém 
médiu jsou poškozená. 

Znovu vytvořte data. 

5x 4x Jednorázově USB paměťové médium 
poškozené nebo chráněné 
proti přepsání. 

Použijte alternativní USB 
paměťové médium nebo 
naformátujte USB paměťové 
médium. 

5x 5x Jednorázově Na USB paměťovém médiu 
nemohla být vytvořena data. 

Použijte alternativní USB 
paměťové médium nebo 
naformátujte USB paměťové 
médium. 

5x 6x Jednorázově Data potřebná ke správě 
nejsou k dispozici. 

Informujte servis. 

5x 7x Jednorázově Data nejsou kompatibilní se 
softwarem. 

Informujte servis. 
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6 Dodatek A 
6.1 Přehled poboček EWM 
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