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Algemene aanwijzingen
VOORZICHTIG
Lees de bedieningshandleiding!
De bedieningshandleiding biedt u een inleiding tot een veilige omgang met het product.
• Lees de bedieningshandleidingen van alle systeemcomponenten!
• Neem de voorschriften ter voorkoming van ongevallen in acht!
• Neem de landelijk geldende voorschriften in acht!
• Eventueel door ondertekening te bevestigen.

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.

© EWM AG, Dr. Günter-Henle-Straße 8, D-56271 Mündersbach
Het auteursrecht op dit document berust bij de fabrikant.
Nadruk, ook in de vorm van uittreksels, 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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Richtlijnen voor het gebruik van deze bedieningshandleiding
WAARSCHUWING
Geldigheid van het document!
Dit document is een onderdeel van de complete documentatie en is enkel geldig in
combinatie met de gebruikshandleiding "Stroombron" van het gebruikte product!
• Lees en volg de gebruikshandleidingen van alle systeemcomponenten, vooral de
veiligheidsaanwijzingen!

Afbeelding 2-1
De afbeelding toont het algemeen voorbeeld van een lassysteem.

4

Pos.
A.1

Documentatie
Draadtoevoerapparaat

A.2

Ombouwhandleiding opties xxx

A.3

Stroombron

A.4

Koelapparaat, spanningstransformator, gereedschapskist enz.

A.5

Transportwagen

A.6

Lastoorts

A.7

Afstandsbediening

A.8

Besturing

A

Complete documentatie

099-008808-EW505
13.01.2016
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2.1

Verklaring van symbolen
Symbo Beschrijving
ol

Symbo Beschrijving
ol

Technische bijzonderheden waarmee de
gebruiker rekening moet houden.
Apparaat uitschakelen

Indrukken en loslaten/tikken/toetsen

Apparaat inschakelen

Indrukken en ingedrukt houden/schakelen

Verkeerd

Draaien

Juist

Signaallampje brandt niet

Menutoegang

Signaallampje brandt (bijvoorbeeld groen)
Kleurcode: g=groen, r=rood, y=geel

Navigeren in het menu

Signaallampje knippert (bijvoorbeeld
groen) Kleurcode: g=groen, r=rood,
y=geel
Tijdweergave (voorbeeld: 4 sec.
wachten/indrukken)

Menu verlaten

Gereedschap niet vereist/niet gebruiken

Loslaten/niet indrukken

Onderbreking in de menuweergave (meer
instelmogelijkheden mogelijk)

Gereedschap vereist/gebruiken
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Gebruik overeenkomstig de bestemming
WAARSCHUWING
Gevaren door onbedoeld gebruik!
Bij onbedoeld gebruik van het apparaat kunnen er gevaren voor personen, dieren en
materiële zaken ontstaan. Voor alle hieruit voortvloeiende schade aanvaarden wij geen
aansprakelijkheid!
• Het apparaat mag uitsluitend volgens de bestemming en door opgeleid en vakkundig
personeel worden gebruikt!
• Geen onvakkundige modificaties uitvoeren of het apparaat ombouwen!
Afstandsbediening voor externe bediening van de apparaatfuncties van lasapparaten en accessoires.

3.1

Meegeldende documenten/Geldige aanvullende documenten

3.1.1

Garantie
Meer informatie vindt u in de bijgevoegde brochure "Warranty registration" en informatie over
garantie, onderhoud en keuring op www.ewm-group.com!

3.1.2

Conformiteitsverklaring
Het aangegeven apparaat voldoet qua concept en constructie aan de richtlijnen en
normen van de EG:
• EG-laagspanningsrichtlijn (2006/95/EG),
• EG-EMC-richtlijn (2004/108/EG),
Bij onrechtmatige wijzigingen, niet vakkundige reparaties, niet stipt plaatsgevonden herhalingscontroles
en/of ongeautoriseerde ombouw van het apparaat die niet uitdrukkelijk door de fabrikant is goedgekeurd,
wordt deze verklaring ongeldig.
De originele conformiteitsverklaring wordt met het apparaat meegeleverd.

3.1.3

Servicedocumentatie (reserveonderdelen)
GEVAAR
Voer geen verkeerde reparaties en modificaties uit!
Om verwondingen en materiële schade te vermijden, mag het apparaat enkel door
vakkundige, bevoegde personen gerepareerd resp. gemodificeerd worden!
Bij onbevoegde ingrepen vervalt de garantie!
• In geval van reparatie, bevoegde personen (opgeleid servicepersoneel) hiermee belasten!
Reserveonderdelen zijn bij uw bevoegde dealer verkrijgbaar.

6

099-008808-EW505
13.01.2016

Apparaatbeschrijving - snel overzicht
Voor- en achteraanzicht

4

Apparaatbeschrijving - snel overzicht

4.1

Voor- en achteraanzicht

Afbeelding 4-1
Pos. Symbool Beschrijving 0
1

Houder voor afstandsbediening

2

Bedieningspaneel

3

Apparaatbesturing – zie de desbetreffende gebruikshandleiding "Besturing"

4

Verbindingskabel tussen bedieningspaneel en stroombron

5

Bevestigingsmagneet
Ter bevestiging van de afstandsbediening aan magnetiseerbare oppervlakken

6

Verzonken greep
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Opbouw en functie

5.1

Verbindingen herstellen
VOORZICHTIG
Apparaatschade door onvakkundige aansluiting!
De afstandsbedieningen zijn speciaal ontwikkeld voor de aansluiting op las- resp.
draadtoevoerapparaten. Een aansluiting op andere apparaten kan apparaatschade
veroorzaken!
• Volg de aanwijzingen in de bedieningshandleiding van het las- of draadtoevoerapparaat!
• Schakel het lasapparaat uit voordat u het aansluit!
Het aansluiten vereist dat u de aanwijzingen in de documentatie van de overige
systeemcomponenten opvolgt!
•
•
•

8

Lasapparaat uitzetten.
Aansluitstekker, buscontact in de aansluitbus van de afstandsbediening steken en naar rechts draaien
om te vergrendelen.
Aansluitstekker, stiftcontact in de aansluitbus van de afstandsbediening van het lasapparaat steken en
naar rechts draaien om te vergrendelen.
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Onderhoud, verzorging en afvalverwerking
GEVAAR
Verkeerd onderhoud en controle!
Het apparaat mag uitsluitend door vakkundige, bevoegde personen schoongemaakt,
gerepareerd of getest worden! Deskundig personeel is elke persoon die door zijn
opleiding, kennis en ervaring de risico's en de eventuele gevolgschade kan herkennen
die zich kunnen voordoen tijdens de controle van dit apparaat en de vereiste
veiligheidsmaatregelen kan treffen.
• Alle controles in het volgend hoofdstuk uitvoeren!
• Apparaat pas na geslaagde test weer in gebruik nemen.
Reparatie- en onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend door geschoold en bevoegd technisch
personeel worden uitgevoerd, anders vervalt de garantie. Neem voor alle service-kwesties in principe
contact op met uw dealer, de leverancier van het apparaat. Retourleveringen van garantiegevallen
kunnen alleen via de dealer gebeuren. Gebruik bij het vervangen van onderdelen alleen originele
reserveonderdelen. Bij de bestelling van reserveonderdelen moeten het type apparaat, het serienummer
en artikelnummer van het apparaat, de typebenaming en het artikelnummer van het onderdeel worden
aangegeven.

6.1

Algemeen
Dit apparaat is onder de vermelde omgevingsvoorwaarden en de normale werkomstandigheden
grotendeels onderhoudsvrij en hoeft slechts minimaal te worden onderhouden.
Er dienen enkele punten te worden aangehouden om een goede werking van het lasapparaat te
waarborgen. Daartoe behoort afhankelijk van de vervuilingsgraad van de omgeving en de gebruiksduur
van het lasapparaat het regelmatig schoonmaken en controleren zoals hieronder beschreven.

6.2

Onderhoudswerkzaamheden, intervallen

6.2.1

Maandelijkse onderhoudswerkzaamheden
•
•
•

Besturingskabel en bijbehorende trekontlasting op beschadigingen controleren.
Een controle van de werking van bedienings-, meld-, beschermings- en/of instelinrichtingen uitvoeren.
Overig, de algemene toestand
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Onderhoud, verzorging en afvalverwerking
Afvalverwerking van het apparaat

6.3

Afvalverwerking van het apparaat
Adequate afvalverwijdering!
Het apparaat bevat waardevolle grondstoffen voor recycling en elektronische
onderdelen die milieuvriendelijk moeten worden verwerkt.
• Niet bij het huisvuil zetten!
• De overheidsvoorschriften voor afvalwerking opvolgen!

6.3.1

Fabrikantverklaring aan de eindgebruiker
•

•

•
•
•

6.4

Gebruikte elektrische en elektronische apparaten mogen in overeenstemming met de Europese
voorschriften (richtlijn 2002/96/EG van het Europese Parlement en de Europese Raad van 27-012003) niet als ongesorteerd afval worden verwerkt. Zij dienen voor gescheiden afvalverwerking te
worden ingeleverd. Het symbool van de afvalbak met wieltjes verwijst naar de noodzaak van
gescheiden afvalverwerking.
Dit apparaat is voor verwerking als afval resp. voor recycling bij de daarvoor bestemde inleverpunten
voor gescheiden afvalwerking in te leveren.
In Duitsland dient men in overeenstemming met de wetgeving (Wet op het in verkeer brengen,
terugnemen en milieuvriendelijke afvalverwerking van elektrische en elektronische apparaten
(ElektroG) van 16-03-2005) oude apparaten voor gesorteerde afvalverwerking in te leveren. De
publiekrechtelijke afvalverwerkers (gemeenten) hebben hiervoor verzamelpunten opgericht waar oude
apparaten van particuliere huishoudens gratis kunnen worden ingeleverd.
Informatie over de terugneming of inzameling van oude apparaten vindt u bij het verantwoordelijke
plaatselijke stads- of gemeentebestuur.
EWM neemt deel aan een goedgekeurd verwijderings- en recyclingsysteem en is geregistreerd in het
register voor oude elektrische apparaten met het nummer WEEE DE 57686922.
Daarnaast kunnen oude apparaten in heel Europa bij EWM-verkooppartners worden ingeleverd.

Inachtneming van de RoHS-vereisten
Wij, EWM AG Mündersbach, verklaren hierbij dat alle door ons geleverde producten, die onderhevig zijn
aan de RoHS-richtlijn, aan de vereisten van de RoHS (richtlijn 2011/65/EU) voldoen.
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Technische gegevens
Service-informatie en garantie zijn alleen geldig in combinatie met originele vervangings- en
slijtage-onderdelen!

7.1

RCX
Beveiligingsklasse
Omgevingstemperatuur
Afmetingen L x B x D in mm
Gewicht
EMC-klasse
Gebouwd conform de norm
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IP 23
-25 C tot +40 C
310 x 230 x 110
2,0 kg
A
NEN-EN-IEC 60974-1, -10
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Bijlage A

8.1

Overzicht van EWM-vestigingen
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