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Všeobecné pokyny
POZOR
Přečtěte si návod k obsluze!
Návod k obsluze vás seznámí s bezpečným zacházením s výrobky.
• Přečtěte si návod k obsluze všech součástí systému!
• Dodržujte předpisy pro úrazovou prevenci!
• Dodržujte ustanovení specifická pro vaši zemi!
• V případě potřeby vyžadujte potvrzení podpisem.

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.
Přetisk, i částečný, pouze s písemným souhlasem.
Obsah tohoto dokumentu byl důkladně prozkoumán, zkontrolován a zpracován, přesto zůstávají vyhrazeny změny, chyby a
omyly.
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Pokyny k používání tohoto návodu k obsluze
Vysvětlení symbolů

2

Pokyny k používání tohoto návodu k obsluze
VÝSTRAHA
Platnost dokumentu!
Tento dokument je součástí souhrnné dokumentace a je platný pouze ve spojení s návodem k obsluze
„Proudový zdroj“ použitého výrobku!
• Přečtěte si a dodržujte návody k obsluze všech systémových komponent, zejména bezpečnostní pokyny!

Obrázek 2-1
Obrázek zobrazuje obecný příklad svařovacího systému.
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Poz.
A.1

Dokumentace
Posuv drátu

A.2

Návod k přestavbě Volitelné příslušenství xxx

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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Pokyny k používání tohoto návodu k obsluze
Vysvětlení symbolů

2.1

Vysvětlení symbolů
Symbol

Popis

Symbol

Popis

Technické zvláštnosti, které musí mít uživatel na
zřeteli.
Přístroj vypnout

Stisknout a uvolnit/klepnout/tlačítka

Přístroj zapnout

Stisknout a přidržet/sepnout

Nesprávně

Otočit

Správně

Kontrolka nesvítí

Přístup k nabídce

Kontrolka svítí (například zeleně) barevný kód: g=
zelená, r= červená, y= žlutá

Navigace v nabídce

Kontrolka bliká (například zeleně) barevný kód: g=
zelená, r= červená, y= žlutá

Opuštění nabídky

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

Nástroje není zapotřebí/nepoužívat

Přerušení v zobrazení nabídky (možnost dalších
nastavení)

Uvolnit/nestisknout

Nástroje je zapotřebí/používat
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Použití k určenému účelu
Související platné podklady
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Použití k určenému účelu
VÝSTRAHA
Nebezpečí v důsledku neúčelového použití!
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!
Dálkový ovladač k dálkové obsluze funkcí svařovacích přístrojů a jejich komponent příslušenství.

3.1

Související platné podklady

3.1.1

Záruka
Další informace jsou uvedeny v přiložené brožuře „Warranty registration“ a v našich informacích týkajících se záruky,
údržby a kontroly na adrese www.ewm-group.com!

3.1.2

Prohlášení o shodě
Označený přístroj odpovídá svou koncepcí a konstrukcí směrnicím a normám ES:
• ES směrnici pro nízké napětí (2006/95/ES),
• ES směrnici pro elektromagnetickou kompatibilitu (2004/108/ES)
V případě neoprávněných změn, neodborných oprav, nedodržení lhůt opakování zkoušek a/nebo nepovolených modifikací, jež
nejsou výslovně autorizovány výrobcem, zaniká platnost tohoto prohlášení.
Originál prohlášení o shodě je přiložen k přístroji.

3.1.3

Servisní dokumentace (náhradní díly)
NEBEZPEČÍ
Neodborné opravy a modifikace jsou zakázány!
K zabránění úrazům a poškození přístroje, smí přístroj opravovat resp. modifikovat pouze kvalifikované,
oprávněné osoby!
V případě neoprávněných zásahů zaniká záruka!
• Případnou opravou pověřte oprávněné osoby (vycvičený servisní personál)!
Náhradní díly je možné získat u oprávněných smluvních prodejců.
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Popis přístroje - rychlý přehled
Čelní pohled a pohled na zadní stranu
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Popis přístroje - rychlý přehled

4.1

Čelní pohled a pohled na zadní stranu

Obrázek 4-1
Pol.

Symbol

1

Popis 0
Držák k zavěšení dálkového ovladače

2

Ovládací panel

3

Řízení přístroje – viz příslušný návod k obsluze „Řízení“

4

Spojovací kabel mezi ovládacím panelem a proudovým zdrojem

5

Upevňovací magnet
K upevnění dálkového ovladače na magnetických plochách

6

Prohlubeň držadla
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Konstrukce a funkce
Vytvoření propojení
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Konstrukce a funkce

5.1

Vytvoření propojení
POZOR
Poškození přístroje následkem nesprávného připojení!
Dálkové ovladače byly vyvinuty zvlášť k připojení ke svářečkám nebo k zařízením k posuvu drátu. Připojení
k jiným přístrojům může způsobit poškození přístroje!
• Dodržujte návod k použití svářečky nebo zařízení k posuvu drátu!
• Před připojením svářečku vypněte!
Při připojení dbejte na dokumentaci dalších součástí systému!
•
•
•
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Vypněte svařovací přístroj.
Zapojte zástrčku, zdířkový kontakt, do zdířky dálkového regulátoru a zajistěte ji otočením doprava.
Zapojte zástrčku, kolíkový kontakt, do zdířky dálkového regulátoru svařovacího zařízení a zajistěte ji otočením doprava.
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Údržba, péče a likvidace
Všeobecně
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Údržba, péče a likvidace
NEBEZPEČÍ
Neodborná údržba a přezkoušení!
Přístroj smí čistit, opravovat a přezkoušet pouze kvalifikovaní odborníci! Kvalifikovanou osobou je ten, kdo
na základě svého vzdělání, znalostí a zkušenosti je při kontrole tohoto přístroje schopen identifikovat
existující ohrožení a možné následné škody a učinit potřebná bezpečnostní opatření.
• Proveďte všechny zkoušky uvedené v této kapitole!
• Přístroj uveďte do provozu teprve po úspěšné opravě.
Opravy a údržbové práce smí provádět pouze vyškolený autorizovaný odborný personál, v opačném případě zaniká nárok na
záruku. Ve všech servisních záležitostech se obracejte zásadně na vašeho odborného prodejce, dodavatele přístroje. Zpětné
dodávky v záručních případech lze provádět pouze prostřednictvím Vašeho odborného prodejce. Při výměně dílu používejte
pouze originální náhradní díly. V objednávce náhradních dílů udejte typ přístroje, sériové číslo a artiklové číslo přístroje, typové
označení a artiklové číslo náhradního dílu.

6.1

Všeobecně
Tento přístroj nevyžaduje za uvedených okolních podmínek a normálních pracovních podmínek dalekosáhle žádnou údržbu a
vyžaduje minimum péče.
K zaručení bezvadné funkce svářečky je nutné dodržet několik bodů. Sem patří v závislosti na stupni znečištění okolního
prostředí a době používání svářečky její pravidelné čištění a kontrola dle dalšího popisu.

6.2

Údržbové práce, intervaly

6.2.1

Měsíční údržba
•
•
•

Zkontrolujte stav řídicích kabelů a jejich odlehčení v tahu.
Proveďte kontrolu funkcí ovládání, signalizace, ochranných a regulačních zařízení.
Ostatní, všeobecný stav
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Údržba, péče a likvidace
Odborná likvidace přístroje

6.3

Odborná likvidace přístroje
Řádná likvidace!
Přístroj obsahuje cenné suroviny, které by měly být recyklovány, a elektronické součásti, které je třeba
zlikvidovat.
• Nelikvidujte s komunálním odpadem!
• Při likvidaci dodržujte úřední předpisy!

6.3.1

Prohlášení výrobce pro konečného uživatele
•

•

•
•
•

6.4

Použité elektrické a elektronické přístroje se podle evropských nařízení (směrnice 2002/96/EU Evropského parlamentu a
Rady Evropy ze dne 27.1.2003) nesmí dále odstraňovat do netříděného domácího odpadu. Musí se sbírat odděleně. Symbol
popelnice na kolečkách poukazuje na nutnost odděleného sběru.
Tento přístroj musí být předán k likvidaci resp. recyklaci do k tomu určených systémů odděleného sběru.
V Německu jste zavázání zákonem (Zákon o uvedení do oběhu, zpětvzetí a zneškodnění elektrických a elektronických
přístrojů (ElektroG) vyhovující požadavkům na ochranu životního prostředí ze 16.3.2005), odevzdat starý přístroj do sběru
odděleného od netříděného domácího odpadu. Veřejnoprávní provozovatelé sběren odpadu (obce) zřídili za tímto účelem
sběrny, které sbírají staré přístroje ze soukromých domácností bezplatně.
Informace ohledně návratu nebo sběru starých přístrojů obdržíte od příslušné městské nebo obecní správy.
Firma EWM je účastníkem schváleného systému likvidace a recyklace odpadů a je registrovaná v seznamu nadace pro staré
elektropřístroje (EAR) pod číslem WEEE DE 57686922.
Kromě toho lze přístroje v celé Evropě odevzdat také odbytovým partnerům EWM.

Dodržování požadavků RoHS
My, EWM AG Mündersbach, tímto potvrzujeme, že všechny výrobky, které jsme Vám dodali, a kterých se směrnice RoHS týká,
požadavkům směrnice RoHS (směrnice 2011/65/EU) vyhovují.
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Technická data
RCX
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Technická data
Provozní údaje a záruka pouze ve spojení s originálními náhradními a opotřebitelnými díly!

7.1

RCX
Druh krytí
Okolní teplota
Rozměry D x Š x H v mm
Váha
Třída elektromagnetické kompatibility
Konstruováno v souladu s normou
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IP 23
-25 C až +40 C
310 x 230 x 110
2,0 kg
A
ČSN EN 60974-1, -10
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Dodatek A
Přehled poboček EWM
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Dodatek A

8.1

Přehled poboček EWM
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