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Informacje ogólne
OSTROŻNIE
Przeczytać instrukcję obsługi!
Przestrzeganie instrukcji obsługi pozwala na bezpieczną pracę z użyciem naszych produktów.
• Przeczytać instrukcję obsługi wszystkich komponentów systemu!
• Przestrzegać przepisów o zapobieganiu nieszczęśliwym wypadkom!
• Przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju!
• W razie potrzeby postawić wymóg złożenia własnoręcznego podpisu.

W przypadku pytań dotyczących instalacji, uruchomienia, eksploatacji, warunków użytkowania na miejscu oraz
zastosowania prosimy o kontakt z dystrybutorem lub naszym serwisem klienta pod numerem telefonu +49 2680 181-0.
Listę autoryzowanych dystrybutorów zamieszczono pod adresem www.ewm-group.com.
Odpowiedzialność związana z eksploatacją urządzenia ogranicza się wyłącznie do działania urządzenia. Wszelka
odpowiedzialność innego rodzaju jest wykluczona. Wyłączenie odpowiedzialności akceptowane jest przez
użytkownika przy uruchomieniu urządzenia.
Producent nie jest w stanie nadzorować stosowania się do niniejszej instrukcji, jak również warunków i sposobu
instalacji, użytkowania oraz konserwacji urządzenia.
Nieprawidłowo przeprowadzona instalacja może doprowadzić do powstania szkód materialnych i stanowić
zagrożenie dla osób. Z tego względu nie ponosimy odpowiedzialności za straty, szkody lub koszty będące wynikiem
nieprawidłowej instalacji, niewłaściwego sposobu użytkowania i konserwacji lub gdy są z nimi w jakikolwiek sposób
związane.

© EWM AG, Dr. Günter-Henle-Straße 8, D-56271 Mündersbach
Prawa autorskie do niniejszej dokumentacji pozostają własnością producenta.
Przedruk, również częściowy, tylko za pisemnym zezwoleniem.
Treść niniejszego dokumentu została dokładnie sprawdzona i zredagowana, zastrzegamy sobie jednakże prawo do zmian,
błędów pisarskich oraz pomyłek.
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Informacje dotyczące korzystania z instrukcji obsługi
OSTRZEŻENIE
Ważność dokumentu!
Niniejszy dokument jest częścią kompletnej dokumentacji i obowiązuje wyłącznie w połączeniu w
instrukcją eksploatacji „Źródło prądu spawania” zastosowanego produktu!
• Przeczytać i przestrzegać instrukcji eksploatacji wszystkich komponentów systemu, a w szczególności
wskazówek dotyczących bezpieczeństwa!

Rys. 2- 1
Na rysunku przedstawiony jest ogólny przykład systemu spawalniczego.
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Poz.
A.1

Dokumentacja
Podajnik drutu

A.2

Instrukcja przebudowy opcji xxx

A.3

Źródło prądu

A.4

Chłodnica, przekładnik napięciowy, skrzynka na narzędzia itp.

A.5

Wózek transportowy

A.6

Uchwyt spawalniczy

A.7

Przystawka zdalnego sterowania

A.8

Sterownik

A

Kompletna dokumentacja
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Informacje dotyczące korzystania z instrukcji
obsługi
Objaśnienie symboli

2.1

Objaśnienie symboli
Symbol

Opis

Symbol

Opis

Szczególne informacje techniczne, które muszą
być przestrzegane przez użytkownika.
Wyłączyć urządzenie

Nacisnąć i zwolnić/naciskać impulsowo/dotknąć

Włączyć urządzenie

Nacisnąć i przytrzymać/przełączyć

Nieprawidłowo

Obrócić

Prawidłowo

Lampka sygnalizacyjna nie świeci

Wejście w menu

Świeci się lampka sygnalizacyjna (na przykładzie
zielona), kolor: g=zielony, r=czerwony, y=żółty

Nawigowanie w menu

Miga lampka sygnalizacyjna (na przykładzie
zielona), kolor: g=zielony, r=czerwony, y=żółty

Wyjście z menu

Prezentacja wartości czasu (przykład: 4 s odczekać
/ nacisnąć)

Narzędzie nie jest konieczne / nie używać

Przerwanie prezentacji menu (możliwość dalszych
ustawień)

Zwolnić/nie naciskać

Narzędzie jest konieczne / użyć
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Obowiązująca dokumentacja
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Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
OSTRZEŻENIE
Zagrożenia w przypadku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem!
W przypadku użycia niezgodnie z przeznaczeniem ze strony urządzenia mogą pojawić się zagrożenia dla
ludzi, zwierząt oraz przedmiotów materialnych. Za wszelkie szkody wynikłe z takiej sytuacji producent nie
ponosi odpowiedzialności!
• Urządzenie użytkować zgodnie z przeznaczeniem i wyłącznie przez przeszkolony lub wykwalifikowany
personel!
• Nie dokonywać zmian i przeróbek w urządzeniu!
Sterowanie zdalne do obsługi z odległości spawarek i ich akcesoriów.

3.1

Obowiązująca dokumentacja

3.1.1

Gwarancja
Dalsze informacje można znaleźć w załączonej broszurze "Warranty registration", jak również w informacjach
poświęconych gwarancji, konserwacji i kontroli zamieszczonych na naszej stronie internetowej pod adresem
www.ewm-group.com!

3.1.2

Deklaracja zgodności
Urządzenie pod względem koncepcji oraz konstrukcji spełnia wymagania następujących dyrektyw i norm
WE:
• Dyrektywa niskonapięciowa WE (2006/95/WE),
• Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej WE (2004/108/WE),
W przypadku nieprzestrzegania okresów przeglądów, dokonywania niedozwolonych zmian, nieprawidłowych napraw i / lub
niedozwolonych modyfikacji, na które nie uzyskano wyraźnej zgody producenta, niniejsza deklaracja traci swoją ważność.
Deklaracja zgodności w oryginale została dołączona do urządzenia.

3.1.3

Dokumentacja serwisowa (części zamienne)
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Nie przeprowadzać samodzielnie napraw i modyfikacji!
Celem wykluczenia ryzyka obrażeń i uszkodzenia urządzenia jego naprawy lub modyfikacje mogą być
wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowane i kompetentne osoby! Nieupoważniona ingerencja
powoduje utratę gwarancji!
• Przeprowadzenie napraw zlecać wykwalifikowanym osobom (serwisantom)!
Części zamienne można zamówić u właściwego dystrybutora.
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Skrócony opis urządzenia
Widok z przodu i z tyłu
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Skrócony opis urządzenia

4.1

Widok z przodu i z tyłu

Rys. 4- 1
Poz.

Symbol

1

Uchwyt do zamocowania zdalnego sterowania

2

Panel sterowania

3

Sterownik urządzenia – patrz odpowiednia instrukcja eksploatacji "Sterownik"

4

Przewód połączeniowy pomiędzy panelem obsługi a źródłem prądu

5

Magnes mocujący
Do mocowania zdalnego sterowania do namagnetyzowanych powierzchni

6

Zagłębienie uchwytu
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Budowa i działanie
Podłączenia
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Budowa i działanie

5.1

Podłączenia
OSTROŻNIE
Uszkodzenie urządzenia na skutek nieprawidłowego podłączenia!
Przystawki zdalnego sterowania są skonstruowane specjalnie do przyłączania do spawarek i podajników
drutu. Podłączenie do innych urządzeń może być przyczyną ich uszkodzenia!
• Przestrzegać instrukcji obsługi spawarki lub podajnika drutu!
• Przed podłączeniem wyłączyć spawarkę!
Dokonując podłączenia przestrzegać dokumentacji pozostałych komponentów systemu!
•
•
•

8

Wyłączyć spawarkę.
Złącze wtykowe, żeńskie włożyć w gniazdo przyłączeniowe zdalnego sterowania i zablokować obracając w prawo.
Złącze wtykowe, męskie włożyć w gniazdo przyłączeniowe zdalnego regulatora spawarki i zablokować obracając w prawo.
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Konserwacja, pielęgnacja i usuwanie
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Nieprawidłowa kontrola i konserwacja!
Czyszczenie, naprawy oraz kontrole urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowane i
kompetentne osoby! Osobą kompetentną jest specjalista, który w oparciu o swoje wykształcenie, wiedzę
oraz doświadczenie jest w stanie rozpoznać podczas kontroli źródeł prądu spawania występujące
niebezpieczeństwa i ich możliwe skutki oraz jest w stanie podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa.
• Przeprowadzić wszystkie kontrole podane w kolejnych rozdziałach!
• Urządzenie uruchamiać dopiero po pomyślnie zakończonej kontroli.
Naprawy oraz prace konserwacyjne mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowany i autoryzowany personel. W
przeciwnym razie wygasa gwarancja. We wszelkich sprawach związanych z serwisem należy zwracać się do sprzedawcy, który
dostarczył Państwu urządzenie. Zwrot wadliwego urządzenia z tytułu gwarancji może być dokonany tylko za pośrednictwem
Państwa sprzedawcy. Do wymiany części używać tylko oryginalnych części zamiennych. Przy zamówieniu części zamiennych
należy podać typ urządzenia, numer seryjny, nr katalogowy urządzenia, oznaczenie typu oraz nr katalogowy części zamiennej.

6.1

Informacje ogólne
W zalecanych warunkach otoczenia i w normalnych warunkach pracy, urządzenie w znacznej mierze nie wymaga konserwacji a
potrzebuje jedynie podstawowej pielęgnacji.
Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie urządzenia spawalniczego, należy jednak przestrzegać pewnych zasad. Odnoszą się
one do opisanego poniżej regularnego czyszczenia i sprawdzania urządzenia spawalniczego w zależności od stopnia
zanieczyszczenia w otoczeniu oraz czasu użytkowania urządzenia.

6.2

Prace konserwacyjne, okresy

6.2.1

Comiesięczne prace konserwacyjne
•
•
•

Przewód sterujący oraz jego zabezpieczenie przed wyrwaniem sprawdzić pod kątem uszkodzeń.
Przeprowadzić kontrolę poprawności działania układów sterowniczych, sygnalizacyjnych, ochronnych i/lub regulacyjnych.
Pozostały osprzęt, ogólny stan
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Konserwacja, pielęgnacja i usuwanie
Utylizacja urządzenia

6.3

Utylizacja urządzenia
Prawidłowe usuwanie!
Urządzenie zawiera wartościowe surowce, które powinny zostać odzyskane w procesie recyklingu oraz
podzespoły elektroniczne, które należy zutylizować.
• Nie usuwać z odpadami z gospodarstw domowych!
• Przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie utylizacji!

6.3.1

Deklaracja producenta dla użytkownika końcowego
•

•

•
•
•

6.4

Zgodnie z wymaganiami europejskimi (dyrektywa 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.1.2003) zużyte
urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane razem z niesortowanymi odpadami z gospodarstw
domowych. Muszą być one usuwane oddzielnie. Symbol pojemnika na śmieci na kółkach zwraca uwagę na konieczność
oddzielnego usuwania.
To urządzenie z chwilą zakończenia eksploatacji należy poddać recyklingowi lub przekazać do odpowiednich systemów
rozdzielnego gromadzenia odpadów.
W Niemczech ustawa (Ustawa o wprowadzaniu w obrót, przyjmowaniu zwrotu i nieszkodliwym dla środowiska usuwaniu
zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (ElektroG) z dnia 16.3.2005) wymaga, aby zużyte urządzenie było
usuwane oddzielnie od niesortowanych odpadów z gospodarstw domowych. Publiczno-prawne instytucje zajmujące się
usuwaniem odpadów (gminy) stworzyły w tym celu punkty, w których można bezpłatnie zdawać zużyte urządzenia
z prywatnych gospodarstw domowych.
Informacje na temat przekazywania do utylizacji lub zbiórki zużytych urządzeń można uzyskać we właściwym urzędzie
miejskim lub organach gminy.
Firma EWM uczestniczy w atestowanym systemie utylizacji i recyklingu i jest zarejestrowana w wykazie zużytych urządzeń
elektrycznych (EAR) pod numerem WEEE DE 57686922.
Ponadto zużyte urządzenie można przekazać do utylizacji za pośrednictwem lokalnego partnera EWM w całej Europie.

Przestrzeganie wymagań dyrektywy RoHS
My, firma EWM AG Mündersbach, potwierdzamy niniejszym, że wszystkie dostarczone przez nas produkty, objęte
postanowieniami dyrektywy RoHS spełniają wymagania dyrektywy RoHS (dyrektywy 2011/65/EU).
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Dane techniczne
RCX
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Dane techniczne
Podana wydajność oraz gwarancja wyłącznie pod warunkiem stosowania oryginalnych części zamiennych i
zużywalnych!

7.1

RCX
Stopień ochrony
Temperatura otoczenia
Wymiary D x S x G w mm
Masa
Klasa kompatybilności
elektromagnetycznej
Wyprodukowano wg norm
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IP 23
od -25°C do +40°C
310 x 230 x 110
2,0 kg
A
IEC 60974-1, -10

11

Załącznik A
Oddziały firmy EWM

8

Załącznik A

8.1

Oddziały firmy EWM
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