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T³umaczenie oryginalnej instrukcji u¿ytkowania

Producent zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia zmian w niniejszej instrukcji u¿ytkowania bez powiadamiania o tym 
u¿ytkowników. Koniecznoœæ wprowadzania zmian spowodowana mo¿e byæ b³êdami drukarskimi, ewentualnymi 
niedok³adnoœciami otrzymanych informacji lub udoskonaleniem konstrukcji niniejszego wyrobu. Zmiany uwzglêdniane s¹ jednak w 
nowych wydaniach niniejszej instrukcji. Wszystkie wymienione w niniejszej instrukcji obs³ugi znaki towarowe i znaki firmowe stanowi¹ 
w³asnoœæ danych w³aœcicieli/producentów. Dane kontaktowe przedstawicielstw i partnerów Jäckle & Ess System GmbH na 
ca³ym œwiecie mo¿na znaleŸæ na naszej stronie www.jess-welding.com.

PL
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1 Identyfikacja
Urządzenie do spawania WIG WIG 165i jest odpowiednie do wielu prac spawalniczych 
z wykorzystaniem prądu stałego na stali, stali nierdzewnej, miedzi, mosiądzu i ich stopach.

1.1 Oznaczenie
Produkt spełnia obowiązujące na danym rynku wymagania dotyczące wprowadzenia do obrotu. 
Jeśli wymagane jest odpowiednie oznaczenie, zostało ono umieszczone na produkcie.

2 Bezpieczeństwo
Należy przestrzegać instrukcji zawartych w załączonym dokumencie „Safety instructions”.

2.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie opisane w niniejszej instrukcji może być wykorzystywane wyłącznie do wskazanych w niej 
celów i w opisany sposób. Należy przestrzegać wymaganych warunków eksploatacji, konserwacji 
i napraw.

• Każde inne użycie nie jest zgodne z przeznaczeniem.

• Niedozwolone jest samowolne dokonywanie przeróbek lub zmian zwiększających wydajność 
urządzenia.

2.2 Obowiązki użytkownika
Do wykonywania prac z wykorzystaniem urządzenia należy dopuszczać wyłącznie osoby, które:

• zapoznały się z podstawowymi przepisami dot. BHP i zapobiegania wypadkom;

• zostały wdrożone w użytkowanie urządzenia;

• przeczytały ze zrozumieniem niniejszą instrukcję użytkowania;

• które przeczytały ze zrozumieniem załączony dokument „Safety instructions”;

• zostały odpowiednio przeszkolone;

• ze względu na specjalistyczne wykształcenie, wiedzę i doświadczenie mogą rozpoznać potencjalne 
niebezpieczeństwa.

Osoby postronne nie powinny przebywać w miejscu wykonywania pracy.

Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w danym kraju.

• Należy przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy i zapobiegania wypadkom. 
Urządzenie to, zgodnie z normą DIN EN 60974-10, jest urządzeniem spawalniczym klasy A. 
Urządzenia spawalnicze klasy A nie są przewidziane do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych 
zasilanych energią elektryczną przez publiczny, niskonapięciowy system zasilania. Zastosowanie 
w takich pomieszczeniach może skutkować zakłóceniami elektromagnetycznymi powodującymi 
uszkodzenie urządzeń lub ich nieprawidłowe działanie. Używaj urządzenia tylko w obszarach 
przemysłowych.

2.3 Środki ochrony indywidualnej
Aby uniknąć ryzyka dla użytkowników, niniejsza instrukcja zaleca stosowanie środków ochrony 
indywidualnej (ŚOI).

Składają się na nie: odzież ochronna, okulary ochronne, maska przeciwpyłowa klasy P3, rękawice 
ochronne i obuwie robocze.
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2.4 Klasyfikacja ostrzeżeń
Ostrzeżenia zastosowane w instrukcji użytkowania są podzielone na cztery różne poziomy i podane przed 
potencjalnie niebezpiecznymi czynnościami. Zostały one uporządkowane malejąco według stopnia 
ważności i mają następujące znaczenie:

2.5 Bezpieczeństwo produktu
Produkt został opracowany i wykonany zgodnie z uznanymi standardami bezpieczeństwa i wytycznymi. 
W niniejszej instrukcji użytkowania zawarte są ostrzeżenia przed niemożliwym do wykluczenia 
zagrożeniem dla użytkowników, osób trzecich, sprzętu lub innych wartości rzeczowych. Zignorowanie tych 
uwag może spowodować zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, szkody dla środowiska lub materialne. 

• Produkt może być eksploatowany wyłącznie w niezmienionym, dobrym stanie technicznym 
i w warunkach określonych w niniejszej instrukcji.

• Należy zawsze przestrzegać wartości granicznych określonych w danych technicznych. Przeciążenia 
prowadzą do uszkodzenia.

• Urządzeń zabezpieczających zamontowanych w urządzeniu nie wolno demontować, mostkować ani 
w inny sposób pomijać.

• W przypadku eksploatowania narzędzia na zewnątrz należy zastosować odpowiednią ochronę 
przed wpływem warunków atmosferycznych.

• Należy sprawdzić urządzenie pod kątem uszkodzeń oraz prawidłowego i zgodnego 
z przeznaczeniem działania.

• Nie wolno wystawiać urządzenia na deszcz i należy unikać wilgotnego lub mokrego otoczenia.

• Należy się zabezpieczyć przed porażeniem prądem, stosując podkładki izolacyjne i nosząc suchą 
odzież.

• Urządzenia elektrycznego nie wolno używać w obszarach zagrożonych pożarem lub wybuchem.

• Spawanie łukowe może doprowadzić do uszkodzenia oczu, skóry i słuchu! Dlatego podczas prac 
z wykorzystaniem urządzenia należy zawsze stosować wyposażenie ochronne.

• Wszystkie opary metali, szczególnie ołowiu, kadmu, miedzi i berylu, są szkodliwe dla zdrowia! Należy 
zapewnić wystarczającą wentylację lub odciąg. Należy zawsze przestrzegać ustawowych wartości 
granicznych.

• Przedmioty odtłuszczone za pomocą rozpuszczalników zawierających chlor należy wypłukać czystą 
wodą. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo uwalniania się fosgenu. Nie należy umieszczać 
kąpieli odtłuszczających zawierających chlor w pobliżu miejsca spawania.

• Należy przestrzegać ogólnych przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego i usunąć przed 
rozpoczęciem pracy materiały łatwopalne z miejsca spawania. W miejscu pracy należy mieć 
przygotowane odpowiednie środki ochrony przeciwpożarowej.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Oznacza bezpośrednie niebezpieczeństwo. Niezastosowanie się prowadzi do śmierci lub najcięższych 
obrażeń.

OSTRZEŻENIE
Oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznej sytuacji. Niezastosowanie się może spowodować 
ciężkie obrażenia.

PRZESTROGA
Oznacza możliwość wystąpienia szkodliwej sytuacji. Niezastosowanie się może spowodować lekkie lub 
nieznaczne obrażenia.

UWAGA
Oznacza ryzyko niewłaściwych efektów pracy lub szkód materialnych w wyposażeniu.
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2.6 Tabliczki ostrzegawcze i informacyjne
Na produkcie umieszczone są następujące tabliczki ostrzegawcze i informacyjne:

2.7 Postępowanie w sytuacji zagrożenia
W razie awarii należy natychmiast odłączyć następujące doprowadzenia:

• Zasilanie energią elektryczną

• Dopływ sprężonego powietrza

• Dopływ gazu

Dalsze środki, jakie należy podjąć, można znaleźć w instrukcji użytkowania źródła prądu lub 
w dokumentacji innych urządzeń peryferyjnych.

Symbol Znaczenie

Przeczytać instrukcję użytkowania i stosować się do niej!

Przed otwarciem wyjąć wtyczkę elektryczną!
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3 Opis produktu

3.1 Dane techniczne

Produkcja zgodna z normą europejską EN 60974-1 i EN 60974-10

Rys. 1 Dane techniczne WIG 165i

A WIG 165i

Tab. 1 Dane techniczne WIG 165i

Źródło prądu WIG 165i

Napięcie zasilające, 50/60 Hz 230 V

Max. pobór mocy 5,75 kVA

Bezpiecznik sieciowy 16 A, zwłoczny

Cos phi 0,99

Rodzaj prądu DC

TIG Elektroda

Zakres regulacji, bezstopniowy 5–165 A 5–140 A

Napięcie robocze 10–16,6 V 20–25,6 V

Napięcie jałowe 85 V 85 V

Cykl pracy 40% (20°C) 140 A / 25,6 V

Cykl pracy 45% (20°C) 165 A / 16,6 V

Cykl pracy 100% 130 A / 15,2 V 110 A / 24,4 V

Rodzaj ochrony IP 23

Klasa izolacji F (155°C)

Typ chłodzenia F

Waga 9,8 kg

Wymiary (dł. × szer. × wys. w mm) 340 × 170 × 330
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3.2 Tabliczka znamionowa
Źródło prądu spawalniczego posiada na obudowie tabliczkę znamionową z następującymi 
oznaczeniami:

3.3 Stosowane znaki i symbole

Rys. 2 Tabliczka znamionowa WIG 165i

Symbol Opis

• Symbol wyliczania w przypadku instrukcji postępowania oraz wyliczeń

 Symbol odsyłacza wskazuje na szczegółowe, uzupełniające lub dalsze informacje

1. Etapy postępowania w tekście, które należy wykonać w danej kolejności
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4 Wyposażenie standardowe

Części wyposażenia i części eksploatacyjne należy zamawiać osobno.

Dane do zamówienia oraz indeksy (numery katalogowe) części wyposażenia i części eksploatacyjnych 
znajdują się w aktualnych prospektach.

 Informacje kontaktowe w sprawach dotyczących doradztwa i zamówień znajdują się w witrynie 
internetowej www.jess-welding.com.

4.1 Transport
Przed wysyłką przedmioty dostawy są starannie sprawdzane i pakowane, jednak nie można wykluczyć 
uszkodzeń podczas transportu.

5 Uruchamianie i spawanie

Tab. 2 Wyposażenie standardowe

• Źródło prądu inwertera • Instrukcja użytkowania • Ulotka informacyjna „Ogólne informacje 
dotyczące bezpieczeństwa”

Sprawdzanie po 
dostawie

Na podstawie dowodu dostawy sprawdzić, czy przesyłka jest kompletna!

Sprawdzić, czy przesyłka nie jest uszkodzona (kontrola wzrokowa)!

W razie reklamacji Jeżeli przesyłka została uszkodzona podczas transportu, należy natychmiast 
skontaktować się z ostatnim spedytorem! 
Zachować opakowanie, aby ewentualnie mógł sprawdzić je spedytor.

Opakowanie do 
odesłania

W miarę możliwości należy użyć oryginalnego opakowania i oryginalnych 
materiałów opakowaniowych. W razie wątpliwości dotyczących opakowania 
i zabezpieczenia transportowego należy skontaktować się z dostawcą.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Niebezpieczeństwo obrażeń z powodu nieoczekiwanego uruchomienia
Podczas czynności konserwacyjnych, utrzymaniowych, montażu, demontażu i napraw należy 
przestrzegać następujących zasad:
• Wyłączyć źródło prądu.
• Odciąć dopływ gazu.
• Odciąć dopływ sprężonego powietrza.
• Odłączyć wszystkie połączenia elektryczne.
• Wyłączyć całe urządzenie spawalnicze.

PRZESTROGA
Niebezpieczeństwo obrażeń
Zwiększone obciążenie hałasem.
• Należy używać środków ochrony indywidualnej: Środki ochrony słuchu

OSTRZEŻENIE
Porażenie prądem elektrycznym
Niebezpieczne napięcie w przypadku uszkodzenia kabli.
• Sprawdzić, czy wszystkie przewody elektryczne i złącza są prawidłowo zainstalowane i czy nie 

mają uszkodzeń.
• Wymienić uszkodzone, zdeformowane lub zużyte części.

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń
Zmiażdżenia kończyn dolnych wskutek nagłego ruchu źródła prądu.
• Sprawdzić maszynę pod kątem stabilności.
• Ustawiać tylko na płaskich powierzchniach.



WIG 165i 5 Uruchamianie i spawanie

BA-0016 • 2020-12-07 PL - 9 

Uwaga: W przypadku stosowania urządzenia do spawania elektrodami niektóre z poniższych punktów 
nie mają zastosowania.

Należy uwzględnić także rozdział 7 Ustawianie parametrów roboczych na stronie PL-12.

Ustawianie urządzenia

Podczas ustawiania zapewnić dostateczną ilość miejsca na wlot i wylot powietrza chłodzącego, tak aby 
możliwe było uzyskanie podanego cyklu pracy. Nie wystawiać urządzenia na działanie wilgoci, 
odprysków spawalniczych i bezpośredniego strumienia iskier powstałych podczas prac szlifierskich. 
Nie można używać maszyny w deszczu.

Podłączanie butli gazu osłonowego

Przyłącze gazu osłonowego znajduje się z tyłu urządzenia. Po podłączeniu sprawdzić przyłącza pod 
kątem szczelności.

Podłączanie pakietu przewodów uchwytu spawalniczego

Umieścić uchwyt spawalniczy WIG w gnieździe wtykowym „−” Prąd spawalniczy. Przewód sterowniczy 
WIG jest umieszczany w wielobiegunowym gnieździe uchwytu. Przewód przedmiotu musi w przypadku 
spawania metodą WIG być podłączony do gniazda wtykowego „+”. Podczas spawania elektrycznego 
biegunowość zależy od rodzaju elektrody.

Napełnianie gazem

Po włączeniu przełącznika głównego jednorazowo na jedną sekundę następuje uruchomienie zaworu 
gazu w celu napełnienia przewodów gazem.

Ustawianie reduktora ciśnienia butli

Ustawić wymaganą ilość gazu osłonowego na reduktorze ciśnienia butli (7–15 l/min). Ustawienie ilości 
gazu zależy od natężenia prądu spawalniczego.

Podłączanie przewodu przedmiotu

Zacisk dobrze zacisnąć na przedmiocie (zapewniając dobre przewodnictwo), a więc nie na farbie, rdzy 
itp. Przewód przedmiotu musi w przypadku spawania metodą WIG być podłączony do gniazda 
wtykowego „+”.

Ustawienia panelu obsługi

Zob. rozdział 7 Ustawianie parametrów roboczych na stronie PL-12

• Uruchomić operację spawania poprzez naciśnięcie przycisku uchwytu

PRZESTROGA
Niebezpieczeństwo obrażeń
Duża waga.
• Podczas przesuwania urządzenia pamiętać o odpowiednio wczesnym wyhamowaniu.

UWAGA
• Należy uwzględnić następujące informacje:

 Opis produktu w rozdziale 3 Opis produktu na stronie PL-6

• Wszelkie prace dotyczące urządzenia lub systemu mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani 
pracownicy.

• Komponenty wolno użytkować wyłącznie w pomieszczeniach wyposażonych w odpowiednią 
wentylację.

UWAGA
Dla wszystkich złączy w obwodzie prądu spawalniczego, takich jak np. przyłącze przedmiotu 
i przyłącze uchwytu, należy zapewnić dobre stykanie. Nieprawidłowe stykanie powoduje dużą 
oporność stykową, która skutkuje zwiększeniem temperatury oraz wystąpieniem nieprawidłowych 
właściwości spawania.
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5.1 Przyłącze zasilające

1 Wtyczkę elektryczną umieścić w odpowiednim gnieździe wtykowym.

5.2 Elementy obsługi

5.2.1 WIG 165i

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Porażenie prądem elektrycznym
Niebezpieczne napięcie w przypadku uszkodzenia kabli.
• Sprawdzić, czy wszystkie przewody elektryczne i złącza są prawidłowo zainstalowane i czy nie 

mają uszkodzeń.
• Wymienić uszkodzone, zdeformowane lub zużyte części.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Szkody osobowe lub materialne
Nieprawidłowe przyłączenie do sieci może spowodować szkody osobowe i materialne.
• Montuj komponenty tylko przy wyjętej wtyczce elektrycznej.
• Podłączaj urządzenie wyłącznie do gniazd wtykowych eksploatowanych z uziemiaczem.
• Wszelkie prace dotyczące urządzenia lub systemu mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani 

pracownicy.

UWAGA
• Wszelkie prace dotyczące urządzenia lub systemu mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani 

pracownicy.

Rys. 3 Widok z przodu WIG 165i

A Lampka kontrolna prądu spawalniczego
B Lampka kontrolna usterki
C Lampka kontrolna „Slope up” Su
D Lampka kontrolna „Slope down” Sd
E Lampka kontrolna wypływu gazu
F Lampka kontrolna nadmiernej temperatury
G Przycisk wyboru parametrów roboczych

H Przycisk „−” do ustawiania parametrów roboczych
I Przycisk „+” do ustawiania parametrów roboczych
J Lampka kontrolna trybu pracy Spawanie 

elektrodami
K Lampka kontrolna trybu pracy WIG 2-takt bez HF 

(Lift Arc)

L Przycisk „Mode” do wyboru trybów 
pracy

M Lampka kontrolna trybu pracy WIG 
2-takt z HF

N Lampka kontrolna trybu pracy WIG 
4-takt z HF

O Wyświetlacz

A

B

C

E

F

D

G

H

I

J

K

L

M

N

O
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6 Tryby pracy
Ustawiony tryb pracy jest zapisywany przy wyłączaniu maszyny i jest dostępny po jej ponownym 
uruchomieniu. O niedozwolonym naciśnięciu przycisku informują na wyświetlaczu trzy kreski (---) 
(O na stronie PL-10). Za pomocą przycisku „Mode” L na stronie PL-10 można ustawić następujące 
cztery tryby pracy:

6.1 Tryb pracy WIG 4-takt z HF
Świeci się lampka kontrolna N na stronie PL-10

6.2 Tryb pracy WIG 2-takt z HF
Świeci się lampka kontrolna M na stronie PL-10

dla krótkich spoin i heftowania

6.3 Tryb WIG 2-takt bez HF (Lift Arc)
Świeci się lampka kontrolna K na stronie PL-10

dla krótkich spoin i heftowania. Dotknąć elektrodą wolframową przedmiotu.

6.4 Spawanie elektrodami prętowymi
Świeci się lampka kontrolna J na stronie PL-10

1. takt Nacisnąć przycisk uchwytu. Gaz osłonowy przepływa. Po krótkim 
czasie wstępnego przepływu gazu (200 ms) zapala się łuk 
elektryczny przy wartości natężenia prądu wynoszącej ok. 20% 
ustawionego natężenia.

2. takt Zwolnić przycisk uchwytu. Natężenie prądu wzrasta do ustawionej 
wartości natężenia.

3. takt Nacisnąć przycisk uchwytu. Natężenie prądu spada w ustawionym 
czasie Slope-down do wartości minimalnej i pozostaje na tym 
poziomie.

4. takt Zwolnić przycisk uchwytu. Łuk elektryczny gaśnie. Gaz osłonowy 
wypływa zgodnie z ustawionym czasem końcowym wypływu gazu.

1. takt Nacisnąć przycisk uchwytu. Gaz osłonowy przepływa. Po krótkim 
czasie wstępnego przepływu gazu zapala się łuk elektryczny 
z ustawionym natężeniem prądu.

2. takt Zwolnić przycisk uchwytu. Natężenie prądu spada w ustawionym 
czasie Slope-down do wartości minimalnej. Przy „Sd” = 0 wartość 
natężenia natychmiast spada do minimum. Łuk elektryczny gaśnie. 
Gaz osłonowy wypływa zgodnie z ustawionym czasem końcowym 
wypływu gazu.

1. takt Nacisnąć przycisk uchwytu. Gaz osłonowy przepływa. Wyjęcie 
elektrody wolframowej z przedmiotu powoduje zapalenie się łuku 
elektrycznego z ustawionym natężeniem prądu.

2. takt Zwolnić przycisk uchwytu. Natężenie prądu spada w ustawionym 
czasie Slope-down do wartości minimalnej. Przy „Sd” = 0 wartość 
natężenia natychmiast spada do minimum. Łuk elektryczny gaśnie. 
Gaz osłonowy wypływa zgodnie z ustawionym czasem końcowym 
wypływu gazu.

Spawanie za pomocą funkcji Hot-Start, tzn. z natężeniem o 20% większym od 
ustawionego natężenia prądu. Zakres regulacji 5–140 A. Funkcja „Anti-Stick” 
zapobiega wyżarzeniu zupełnemu elektrody podczas upalania. 
Dostępna funkcja „Arc-Force” umożliwia spawanie elektrod z grubymi 
kroplami, ponieważ przy zwarciu na krótko zwiększa się natężenie 
prądu spawalniczego.
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7 Ustawianie parametrów roboczych
Dokonane ustawienia są zapisywane przy wyłączaniu maszyny i są dostępne po jej ponownym 
uruchomieniu. Pojedyncze wartości można ustawiać za pomocą przycisków „+” I na stronie PL-10 
oraz „−” H na stronie PL-10. Ustawione wartości są wyświetlane na wyświetlaczu O na stronie PL-10. 
Funkcja używana w procesie spawania miga. Zmiana parametrów podczas spawania jest niemożliwa.

Za pomocą przycisku „P” G na stronie PL-10 można dokonać następujących ustawień:

8 Konserwacja i czyszczenie

Prąd spawalniczy Świeci się lampka kontrolna A na stronie PL-10. Dotknięcie przycisku „+” lub „−” 
umożliwia ustawienie natężenia prądu spawalniczego. Tej zmiany można 
dokonać także podczas procesu spawania.

Czas Slope-Up Świeci się lampka kontrolna Su C na stronie PL-10. Funkcja jest aktywna i można 
dokonywać modyfikacji za pomocą przycisków „+” i „−” w zakresie od 0 do 
100. (0 oznacza natychmiastowy wzrost; 100 oznacza opóźniony wzrost, 
zależny od natężenia prądu spawalniczego. np. 100 odpowiada 14 sekundom 
przy 165 A)

Czas Slope-Down Świeci się lampka kontrolna Sd D na stronie PL-10. Funkcja jest aktywna i można 
dokonywać modyfikacji za pomocą przycisków „+” i „−” w zakresie od 0 do 
100. (0 oznacza natychmiastowy spadek; 100 oznacza opóźniony spadek, 
zależny od natężenia prądu spawalniczego. np. 100 odpowiada 14 sekundom 
przy 165 A)

Wypływ gazu Świeci się lampka kontrolna Gn E na stronie PL-10. Funkcja jest aktywna 
i można dokonywać modyfikacji za pomocą przycisków „+” i „−” w zakresie 
od 0 do 25 sekund, stopniowo, co 0,2 sekundy.

Nadmierna 
temperatura

Świeci się lampka kontrolna Nadmierna temperatura F na stronie PL-10. 
Maszyna jest przegrzana i wyłącza się. Po schłodzeniu w czasie ok. trzech 
minut dzięki działaniu wentylatorowa maszyna ponownie jest gotowa do pracy.

Usterki Świeci się lampka kontrolna Usterka B na stronie PL-10. Układ sterownia wykrył 
błąd i wyłączył maszynę. Na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni numer 
błędu O na stronie PL-10. Informacje pomocy w zakresie błędów znajdują się 
w rozdziale 10 Usterki i ich usuwanie na stronie PL-14

UWAGA
Ze względów bezpieczeństwa maszyna musi zostać poddana raz w roku kontroli bezpieczeństwa przez 
firmę Jäckle & Ess System GmbH lub innego autoryzowanego specjalistę zgodnie z normą 
DIN IEC 60974 część 4: 
• Sprzęt do spawania łukowego – Część 4: Kontrola okresowa i badanie!

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Porażenie prądem elektrycznym
Podczas czynności konserwacyjnych, utrzymaniowych, montażu, demontażu i napraw należy 
przestrzegać następujących zasad:
• Wyłączyć źródło prądu.
• Odciąć dopływ gazu.
• Odciąć dopływ sprężonego powietrza.
• Odłączyć wszystkie połączenia elektryczne.
• Wyłączyć całe urządzenie spawalnicze.
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9.1 Sterownik ręczny (dla urządzeń standardowych)
Jeśli do znajdującego się z tyłu gniazda obsługi zdalnej podłączony jest sterownik ręczny 
(zob. także 11.2 Schemat ideowy na stronie PL-17), natężenie prądu spawalniczego można zmienić tylko 
za pomocą niego. Przyciski „+” i „−” na panelu obsługi są nieaktywne.

9.2 Sterownik nożny (dla urządzeń standardowych)
Jeśli do znajdującego się z tyłu gniazda obsługi zdalnej podłączony jest sterownik nożny 
(zob. także 11.2 Schemat ideowy na stronie PL-17), maksymalne natężenie prądu ustawia się na panelu 
obsługi za pomocą przycisków „+” i „−”. Gdy używany jest sterownik nożny, możliwa jest praca tylko przy 
natężeniu o wartości pomiędzy wartością minimalną a ustawioną wartością maksymalną. Dodatkowo 
urządzenie automatycznie przestawia się na tryb WIG 2-takt. Urządzenie uruchamia się automatycznie po 
naciśnięciu sterownika nożnego, dodatkowy kontakt inicjujący nie jest konieczny. Podobnie, zwolnienie 
powoduje ponowne wyłączenie.

Rys. 4 Przyłącze sterownika ręcznego

Rys. 5 Przyłącze sterownika nożnego
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10 Usterki i ich usuwanie

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Niebezpieczeństwo obrażeń i uszkodzenia urządzenia przez osoby nieupoważnione
Nieprawidłowo przeprowadzone naprawy i modyfikacje produktu mogą doprowadzić do poważnych 
obrażeń lub uszkodzenia sprzętu. Gwarancja na produkt nie obejmuje ingerencji przez osoby 
nieuprawnione.
• Wszelkie prace dotyczące urządzenia lub systemu mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani 

pracownicy.

Tab. 3 Usterki i ich usuwanie

Usterka Przyczyna Sposób usunięcia

Podłączono do sieci, jednak 
przełącznik główny/wyświetlacz 
nie świeci się

• Awaria napięcia zasilającego • Sprawdzić bezpiecznik sieciowy

• Sprawdzić przewód zasilający

Po naciśnięciu przycisku uchwytu 
nic się nie dzieje 

• Uszkodzony przycisk uchwytu

• Przerwany przewód sterowniczy uchwytu

• Świeci się lampka informująca 
o zakłóceniach w zakresie temperatury

• Sprawdzić przycisk uchwytu

• Sprawdzić przewód sterowniczy uchwytu

• Zob. rozdział 5.2 Elementy obsługi na 
stronie PL-10 (Obsługa)

Porowata spoina • Zanieczyszczona powierzchnia 
przedmiotu (kolor, rdza, olej, smar)

• Oczyścić powierzchnię

• Brak gazu osłonowego (zawór 
magnetyczny nie otwiera się)

• Sprawdzić/wymienić zawór magnetyczny

• Za mało gazu osłonowego • Sprawdzić ilość gazu osłonowego na 
reduktorze ciśnienia

• Sprawdzić prowadzenie gazu pod kątem 
ubytku gazu za pomocą rotametru

Kod błędu E02, E14, E17 • Nadmierna temperatura urządzenia • Odczekać, aż urządzenie przy 
działającym wentylatorze schodzi się

Kod błędu E06 • Niskie napięcie • Sprawdzić napięcie zasilające

Kod błędu E12 • Brak łuku elektrycznego • Sprawdzić uchwyt/części uchwytu
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11.1 Części zamienne

Rys. 6 Widok z przodu WIG 165i

Tab. 4 Części zamienne WIG 165i na zewnątrz

Poz. Nazwa Nr artykułu

A Rękojeść 305.179.005

B Kaptur 715.094.104

C Naklejka „Jäckle + Ess” 087.000.125

D Gniazdo przyłącza Tuchel 5-bieg. 410.005.012

Gniazdo przyłącza Tuchel 7-bieg. 410.007.111

E Złącze zamykające DN5-1/8 355.180.016

F Zainstalowane gniazdo wtykowe BEB 35-50 422.031.024

G Tabliczka przednia 304.165.001

A

B

C

D
E

F

G



 PL - 16 BA-0016 • 2020-12-07

11 Załącznik WIG 165i

Rys. 7 Widok boczny WIG 165i

Tab. 5 Części zamienne WIG 165i wewnętrzne

Poz. Nazwa Nr art.

H Panel obsługi 600.165.002

I Blok inwertera 600.162.001

J Stopka gumowa 310.025.052

K Blacha przednia 715.094.101

L Zawór magnetyczny 24V DC 690.000.223

Złączka redukcyjna G1/4 – 1/8 354.184.035

M Blacha ścianki tylnej 7158.094.104

N Przewód zasilający 3 × 2,5 mm² – 4 m 704.025.001

O Złącze śrubowe odciążki 420.011.002

P Przełącznik kołyskowy z podświetleniem 440.160.037

H

I

J

K

L

M

N

O
P
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11.2 Schemat ideowy

Rys. 8 Schemat ideowy WIG 165i
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