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Genel Bilgiler
DİKKAT
Kullanım kılavuzunu okuyun!
Kullanım kılavuzu ürünlerin güvenli kullanımı konusunda bilgi verir.
• Tüm sistem bileşenlerinin kullanım kılavuzunu okuyun!
• Kaza önleme talimatlarını dikkate alın!
• Ülkelere özel şartları dikkate alın!
• Gerekirse imza yoluyla onaylatın.

Kurulum, ilk çalıştırma, çalıştırma, kullanım alanındaki özellikler ve kullanım amacı ile ilgili sorularınız varsa yetkili
satıcınıza ya da +49 2680 181-0 numaralı telefondan müşteri hizmetlerimize başvurun.
Yetkili satıcıların listesini www.ewm-group.com sitesinde bulabilirsiniz.
Bu sistemin çalıştırılması ile ilgili sorumluluk, yalnızca sistemin fonksiyonu ile sınırlıdır. Hiçbir şekilde başka bir
sorumluluk kabul edilmez. Bu sorumluluk muafiyeti tesis ilk kez çalıştırıldığında kullanıcı tarafından kabul edilmiş
olur.
Bu kullanım talimatlarının yerine getirilip getirilmediği ve aygıtın kurulum, çalıştırma, kullanım ve bakım işlemleriyle
ilgili koşullar ve yöntemler üretici tarafından kontrol edilemez.
Kurulumun usulüne uygun olarak yapılmaması, hasara yol açabilir ve bunun sonucunda insanlar için tehlike
oluşturabilir. Bu nedenle, hatalı kurulum, usulüne uygun olmayan çalıştırma, yanlış kullanım ve bakım sonucunda
veya bunlarla herhangi bir şekilde ilgili olarak ortaya çıkan kayıp, hasar veya masraflar için hiçbir sorumluluk kabul
etmiyoruz.

© EWM AG, Dr. Günter-Henle-Straße 8, D-56271 Mündersbach
Bu belgenin telif hakkı üreticide kalır.
Kısmen de olsa çoğaltılması için mutlaka yazılı izin gereklidir.
Bu dokümanın içeriği itinayla araştırıldı, kontrol edildi ve düzenlendi, yine de değişiklik, yazım hatası ve hata yapma hakkı
saklıdır.
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Bu kullanma kılavuzunun kullanımı hakkında uyarılar
Sembol açıklaması
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Bu kullanma kılavuzunun kullanımı hakkında uyarılar
UYARI
Belgenin geçerliliği!
Bu belge toplam belgenin bir parçasıdır ve sadece kullanılmakta olan ürünün "Güç kaynağı" kullanma
kılavuzu ile bağlantılı olarak geçerlidir!
• Tüm sistem bileşenlerinin kullanma kılavuzlarını, özellikle de güvenlik uyarılarını okuyun ve takip edin!

Şekil 2-1
Resimde bir kaynak sisteminin genel örneği görünmektedir.
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Poz.
A.1

Belgeleme
Tel besleme ünitesi

A.2

Dönüştürme kılavuzu opsiyonlar xxx

A.3

Güç kaynağı

A.4

Soğutma cihazı, gerilim dönüştürücü, takım sandığı vs.

A.5

Taşıma aracı

A.6

Kaynak torcu

A.7

Uzaktan kumanda

A.8

Kontrol

A

Toplam belge
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Bu kullanma kılavuzunun kullanımı hakkında uyarılar
Sembol açıklaması

2.1

Sembol açıklaması
Sembol

Tanım

Sembol

Tanım

Kullanıcının dikkat etmesi gereken teknik özellikler.

Basma ve bırakma / Dokunma / Tuşlar

Makineyi kapatın

Bırakma / Basmayın

Makineyi çalıştırın

Basma ve basılı tutma / Devreye alma

Yanlış

Çevirin

Doğru

Sinyal ışığı yanmıyor

Menüye giriş

Sinyal ışığı (örneğin yeşil) renk kodu yanıyor:
g=yeşil, r=kırmızı, y=sarı

Menüde gezinti

Sinyal ışığı (örneğin yeşil) renk kodu yanıp sönüyor:
g=yeşil, r=kırmızı, y=sarı

Menüden çıkış

Zaman göstergesi (örnek: 4 s bekleyin/basın)

Alet gerekmiyor/kullanmayın

Menü görüntülemede kesinti (başka ayar olanakları
mevcut)

Alet gerekiyor/kullanın
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Amaca uygun kullanım
Geçerli olan diğer belgeler
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Amaca uygun kullanım
UYARI
Amaca uygun olmayan kullanımdan kaynaklanan tehlikeler!
Bu cihaz en son teknolojiye göre ve kural ve standartlara göre üretilmiştir. Amacına uygun olarak
kullanılmaması durumunda cihaz, kişiler, hayvanlar ve eşyalar için tehlike arz edebilir. Bundan kaynaklanan
hiçbir zarar için sorumluluk kabul edilmez!
• Cihaz yalnızca amacına uygun olarak ve eğitimli, uzman personel tarafından kullanılmalıdır!
• Cihazı kurallara aykırı olarak değiştirmeyin ya da yapısal değişiklik yapmayın!
Kaynak makineleri ve bunların ek donanımlarının makine fonksiyonlarının uzaktan kullanımı için uzaktan kumanda.

3.1

Geçerli olan diğer belgeler

3.1.1

Garanti
Daha ayrıntılı bilgiler için lütfen birlikte verilen "Warranty registration" broşürüne ve www.ewm-group.com adresinde
yer alan garanti, bakım ve kontrol bilgilerimize bakınız!

3.1.2

Uygunluk beyanı
Tanımlanan cihazın tasarımı ve yapısı AT yönetmeliklerine uygundur:
• AT Düşük Voltaj Yönetmeliği (2006/95/ EG)
• AT- EMV Yönetmeliği (2004/108/ EG)
İzinsiz değişiklik, hatalı tamirat, "Ark kaynağı tertibatları - çalışma sırasında denetim ve kontrol" ile ilgili sürelere uyulmaması
ve/veya EWM tarafından açıkça onaylanmayan izinsiz yapısal değişiklikler yapılması durumunda, bu beyan geçerliliğini
kaybeder. Her ürüne spesifik bir uygunluk beyanının aslı eklenmiştir.

3.1.3

Servis belgeleri (yedek parçalar)
TEHLİKE
Hatalı tamirat ve modifikasyon yapılamaz!
Yaralanmaları ve cihazda hasar meydana gelmesini önlemek için cihaz yalnızca eğitimli, yetkin kişiler
tarafından tamir ya da modifiye edilmelidir!
İzinsiz müdahalelerde garanti ortadan kalkar!
• Tamir gerektiğinde yetkin kişileri (eğitimli servis personeli) görevlendirin!
Yedek parçalar yetkili satıcıdan alınabilir.
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Cihaz açıklaması - Hızlı genel bakış
Ön ve arka görünüm
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Cihaz açıklaması - Hızlı genel bakış

4.1

Ön ve arka görünüm

Şekil 4-1
Poz.

Sembol

1

Tanım 0
Uzaktan kumandayı asmak için tutucu

2

Kumanda panosu

3

Makine kontrolü - Bkz. ilgili kullanma kılavuzu "Kontrol"

4

Kumanda panosu ve güç kaynağı arasındaki bağlantı kablosu

5

Sabitleme mıknatısı
Manyetik yüzeylere uzaktan kumandayı sabitlemek için

6

Girintili tutma
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Yapı ve İşlev
Bağlantı kur

5

Yapı ve İşlev

5.1

Bağlantı kur
DİKKAT
Usule aykırı bağlantıdan kaynaklanan makine hasarları!
Uzaktan kumandalar özel olarak kaynak makinelerine veya tel besleme ünitelerine bağlanmak üzere
tasarlanmıştır. Farklı makinelere bağlandıkları takdirde makine hasarları söz konusu olabilir!
• Kaynak makinesi veya tel besleme ünitesi ile ilgili kullanım kılavuzunu dikkate alınız!
• Kaynak makinesini bağlantıdan önce kapatın!
Bağlantı için diğer sistem bileşenleri ile ilgili dokümanları dikkate alın!
•
•
•
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Kaynak makinesini kapatın.
Bağlantı soketini uzaktan kumandanın bağlantı soketine takın ve sağa doğru çevirerek kilitleyin.
Bağlantı soketi, pim kontağı bağlantı soketine, kaynak makinesinin uzaktan kumanda soketine takın ve sağa doğru çevirerek
kilitleyin.
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Tamir, bakım ve tasfiye
Genel
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Tamir, bakım ve tasfiye
TEHLİKE
Uygun olmayan bakım ve kontrol!
Makine sadece eğitimli, yetkin kişiler tarafından temizlenebilir, tamir veya kontrol edilebilir! Yetkin kişi,
eğitimi, bilgisi ve deneyimiyle bu makinelerde ortaya çıkan tehlikeleri ve olası zararları bilen ve gerekli
güvenlik önlemlerini alabilen kişidir.
• Aşağıdaki bölümdeki tüm kontrolleri gerçekleştirin!
• Makineyi sadece başarılı kontrolden sonra tekrar işletime alın.
Onarım ve bakım işleri sadece eğitimli ve yetkili uzman personel tarafından yapılmalıdır, aksi takdirde garanti geçersiz olur.
Servis ile ilgili her türlü konuda sadece yetkili bayinize, cihazın tedarikçisine başvurun. Garanti talepleri ile ilgili iadeler sadece
yetkili bayiniz üzerinden gerçekleştirilebilir. Parça değişimi işlemlerinde sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır. Yedek
parça siparişi esnasında makine tipi, seri numarası ve makinenin model numarası, tip tanımlaması ile yedek parçanın ürün
numarası belirtilmelidir.

6.1

Genel
Bu cihaz, belirtilen ortam koşullarında ve normal çalışma koşullarında büyük ölçüde bakım gerektirmez ve asgari düzeyde
temizlik gerektirir. Kaynak makinesinin kusursuz çalışmasını sağlamak için yine de bazı noktalara dikkat etmek gerekir. Bunlara,
ortamın kirlenme derecesi ve kaynak makinesinin kullanım süresine bağlı olarak kaynak makinesinin düzenli olarak temizlenmesi
ve kontrol edilmesi dahildir.

6.2

Bakım çalışmaları, aralıklar

6.2.1

Aylık bakım çalışmaları
•
•
•

Kumanda hattı ve bunların gerilim gidermesini hasarlar ile ilgili olarak kontrol edin.
Kullanım, bildirim, koruma ve/veya konumlandırma tertibatları ile ilgili fonksiyon kontrollerini gerçekleştirin.
Diğer, genel durum

099-008808-EW515
13.01.2016

9

Tamir, bakım ve tasfiye
Makineyi tasfiye etme

6.3

Makineyi tasfiye etme
Kurallara uygun tasfiye!
Cihaz geri kazanıma aktarılması gereken değerli hammaddeler ve tasfiye edilmesi gereken elektronik yapı
parçaları içermektedir.
• Evsel atıklarla birlikte tasfiye etmeyin!
• Tasfiyeyle ilgili resmi makamların kurallarını dikkate alın!

6.3.1

Son kullanıcıya üretici beyanı
•

•

•
•
•

6.4

Kullanılmış elektrikli ve elektronik cihazlar Avrupa şartlarına göre (Avrupa Parlamentosunun ve Konseyinin 27.1.2003 tarihli
2002/96/EG yönetmeliği) ayrıştırılmamış yerleşim bölgesi çöplerine atılamaz. Bunlar ayrıştırılmış olarak toplanmalıdır.
Tekerlekli çöp kutusu simgesi ayrı toplama gerekliliğine işaret eder.
Bu cihaz, tasfiye ya da geri kazanım amacıyla, bunun için öngörülen ayrı toplama sistemlerine atılmalıdır.
Almanya'da yasa gereği (elektrikli ve elektronik cihazların sirkülasyonu, geri alınması ve çevreyi koruyarak tasfiye edilmesiyle
ilgili 16.03.2005 tarihli yasa) eski bir cihazı ayrıştırılmamış evsel atıklardan ayrı bir toplama noktasına iletmek zorunludur.
Kamusal atık kurumları (belediyeler) bunun için toplama yerleri kurmuştur, buralarda konutlardan gelen eski cihazlar ücretsiz
olarak teslim alınır.
Eski cihazların iadesi ya da toplanması hakkında bilgiyi yetkili belediyeden alabilirsiniz.
EWM izin verilen elden çıkartma ve geri dönüşüm sisteminde yer almaktadır ve WEEE DE 57686922 numarası ile elektrikli
eski cihazlar rehberinde (EAR) kayıtlıdır.
Bunun dışında iade Avrupa çapında EWM distribütörlerinlerde de mümkündür.

RoHS koşullarını yerine getirme
Biz, EWM AG Mündersbach olarak tarafımızdan size teslim edilmiş ürünlerin RoHS (2011/65/EU yönetmeliği) koşullarına yerine
getirerek RoHS yönetmeliğine uygun olduğunu size beyan ediyoruz.
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Teknik veriler
RCX

7

Teknik veriler
Performans bilgileri ve garanti yalnızca orijinal yedek ve aşınan parçalarla bağlantılı olarak geçerlidir!

7.1

RCX
Koruma sınıflandırması
Ortam sıcaklığı
Boyutlar U x G x D mm cinsinden
Ağırlık
EMV sınıfı
Standartlara uygun üretilmiştir
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IP 23
-25 C ila +40 C
310 x 230 x 110
2,0 kg
A
IEC 60974-1, -10
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Ek A
EWM bayilerine genel bakış

8

Ek A

8.1

EWM bayilerine genel bakış
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