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Traducere a Instrucþiunilor de utilizare originale

Producãtorul î.i rezervã dreptul de a modifica Instrucþiunile de utilizare în orice moment .i fãrã a anunþa în prealabil, ca urmare a 
unor eventuale gre.eli de tipar, erori de conþinut sau în urma îmbunãtãþirii produsului. Astfel de modificãri vor fi incluse însã în 
versiunile ulterioare ale Instrucþiunilor. Toate mãrcile comerciale .i mãrcile înregistrate specificate în Instrucþiunile de utilizare aparþin 
proprietarilor de drept. Pentru a obþine documentaþii de produs actuale, precum .i datele de contact ale reprezentanþelor sau 
partenerilor Jäckle & Ess System GmbH de pe întreg globul, vã rugãm sã accesaþi pagina noastrã de internet www.jess-welding.com.
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1 Identificarea
Echipamentul pentru sudare WIG 165i este recomandată pentru lucrări extinse de sudare efectuate cu 
curent continuu la nivelul oţelului, oţelului inoxidabil, cuprului, alamei şi a aliajelor acestora.

1.1 Etichetarea
Produsul îndeplinește condiţiile valabile pentru punerea în circulaţie pe piaţa respectivă. Dacă este nevoie 
de o etichetare corespunzătoare, se aplică pe produs.

2 Siguranţa
Respectaţi documentul anexat „Safety instructions”.

2.1 Utilizarea conform destinaţiei
Aparatul descris în acest manual de utilizare poate fi folosit doar în scopurile şi modalităţile descrise în 
prezentul manual. Respectaţi, aşadar, condiţiile de punere în funcţiune, de mentenanţă curentă şi de 
întreţinere.

• Nu este permisă nicio altă utilizare.

• Nu sunt permise transformări sau modificări neautorizate pentru sporirea performanţelor aparatului.

2.2 Obligaţiile utilizatorului
Nu permiteţi efectuarea lucrărilor la aparat decât persoanelor care:

• sunt familiarizate cu prevederile de bază privind siguranţa la locul de muncă și prevenţia accidentelor;

• au fost iniţiate în manipularea aparatului;

• au citit și înţeles aceste instrucţiuni de utilizare;

• care au citit şi au înţeles documentul anexat „Safety instructions“;

• au fost instruite corespunzător;

• pot recunoaște potenţialele pericole ca urmare a calificării profesionale, a cunoștinţelor și 
a experienţei.

Nu permiteţi apropierea altor persoane de zona de lucru.

Respectaţi prevederile privind protecţia muncii din ţara dvs.

• Respectaţi prevederile privind siguranţa muncii și prevenţia accidentelor. Conform DIN EN 60974-10, 
acest aparat reprezintă un echipament pentru sudare din clasa A. Echipamentele pentru sudare din 
clasa A nu sunt destinate utilizării în zonele rezidenţiale în care alimentarea cu energie electrică se 
realizează printr-un sistem public de alimentare de joasă tensiune. Consecinţa poate fi reprezentată de 
interferenţele electromagnetice, care declanşează defecţiuni ale aparatului şi funcţionări 
necorespunzătoare. Folosiţi aparatul numai în zonele industriale.

2.3 Echipament individual de protecţie
Pentru a evita pericolele pentru utilizator, în acest manual se recomandă purtarea de echipament individual 
de protecţie (EIP).

Acesta constă în costum de protecţie, ochelari de protecţie, mască de protecţie respiratorie P3, mănuși de 
protecţie și bocanci de protecţie.
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2.4 Clasificarea avertismentelor
Avertismentele utilizate în instrucţiunile de utilizare sunt structurate pe patru niveluri diferite şi sunt indicate 
înaintea etapelor de lucru cu potenţial de periculozitate. În ordinea descrescătoare a importanţei, ele au 
următoarele semnificaţii:

2.5 Siguranţa produsului
Produsul a fost proiectat şi fabricat în conformitate cu nivelul tehnic actual şi cu normele şi directivele de 
securitate recunoscute. În instrucţiunile de utilizare se avertizează asupra riscurilor reziduale inevitabile 
pentru utilizator, terţe persoane, aparate sau alte bunuri materiale. Nerespectarea acestor instrucţiuni poate 
conduce la pericole pentru viaţă și sănătate, prejudicii de mediu sau daune materiale. 

• Produsul poate fi utilizat numai într-o stare tehnică nemodificată și ireproşabilă, în limitele descrise în 
aceste instrucţiuni.

• Respectaţi în toate situaţiile valorile limită specificate în datele tehnice. Suprasolicitările provoacă 
distrugeri.

• În nicio situaţie nu este permisă demontarea, şuntarea sau ocolirea în alt mod a dispozitivelor de 
siguranţă de la nivelul aparatului.

• În cazul folosirii în aer liber, utilizaţi o protecţie adecvată împotriva intemperiilor atmosferice.

• Verificaţi ca echipamentul electric să nu prezinte deteriorări, să fie in perfectă stare de funcţionare şi că 
este utilizat conform scopului prevăzut.

• Nu expuneţi aparatul electric la acţiunea ploii şi evitaţi mediile umede sau ude.

• Protejaţi-vă împotriva accidentelor cauzate de energia electrică, prin utilizarea de suprafeţe-suport 
izolatoare şi purtarea de îmbrăcăminte uscată.

• Nu utilizaţi echipamentul electric în zonele în care există pericol de incendiu sau explozie.

• Sudarea cu arc electric poate afecta ochii, pielea şi auzul! Din acest motiv, purtaţi în toate situaţiile 
echipament de protecţie prevăzut la efectuarea de lucrări prin intermediul aparatului.

• Toţi vaporii de metale, în special de plumb, cadmiu, cupru şi beriliu sunt nocivi pentru sănătate! 
Asiguraţi o ventilare sau o aspirare suficientă. Acordaţi în toate situaţiile atenţie respectării valorilor 
limite legale.

• Piesele degresate cu soluţii ce conţin clor trebuie spălate cu apă limpede. În caz contrar, apare 
pericolul formării de fosgen gazos. Nu amplasaţi băi de degresare cu clor în apropierea locului de 
sudură.

• Respectaţi dispoziţiile generale privind protecţia anti-incendiu şi înlăturaţi materialele care prezintă 
pericol de incendiu din zona locului în care se execută lucrări de sudare, înainte de începerea lucrului. 
Menţineţi la dispoziţie mijloace adecvate de protecţie anti-incendiu la locul de muncă.

PERICOL
Descrie un pericol iminent direct. Dacă acest pericol nu este evitat, se poate ajunge la pierderea vieţii 
sau la vătămări dintre cele mai grave.

AVERTIZARE
Descrie o situaţie potenţial periculoasă. Dacă acest pericol nu este evitat, urmările pot consta în vătămări 
de gravitate extremă.

PRECAUŢIE
Descrie o situaţie cu efecte potenţial dăunătoare. Dacă acest pericol nu este evitat, urmările pot consta în 
vătămări uşoare sau minore.

NOTĂ
Descrie un pericol care poate conduce la influenţarea negativă a lucrărilor executate sau la posibilitatea 
defectării echipamentului.
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2.6 Indicatoare de avertizare şi informare
Produsul prezintă următoarele indicatoare de avertizare și informare:

2.7 Indicaţii pentru cazuri de urgenţă
În caz de urgenţă, întrerupeţi imediat următoarele surse de alimentare:

• Alimentare cu energie electrică

• Alimentarea cu aer comprimat

• Alimentare cu gaz

Alte măsuri sunt prezentate în instrucţiunile de utilizare a sursei de curent sau în documentaţiile altor 
periferice.

Simbol Semnificaţie

Citiţi și respectaţi instrucţiunile de utilizare!

Înainte de deschidere, decuplaţi fișa de la reţea!
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3 Descrierea produsului

3.1 Date tehnice

Fabricare conform normelor europene EN 60974-1 şi EN 60974-10

Fig. 1 Date tehnice WIG 165i

A WIG 165i

Tab. 1 Date tehnice WIG 165i

Sursă de curent WIG 165i

Tensiune de reţea, 50/60 Hz 230 V

Putere max. electrică absorbită 5,75 kVA

Siguranţă de reţea 16 A cu declanşare întârziată

Cos phi 0,99

Tip de curent CC

WIG Electrod

Plajă de reglaj continuu 5–165 A 5–140 A

Tensiune de lucru 10–16,6 V 20–25,6 V

Tensiune de mers în gol 85 V 85 V

Durata activă 40 % (20 °C) 140 A/25,6 V

Durata activă 45 % (20 °C) 165 A/16,6 V

Durata activă 100 % 130 A/15,2 V 110 A/24,4 V

Gradul de protecţie IP 23

Clasa de izolare F (155 °C)

Tipul răcirii F

Greutate 9,8 kg

Dimensiuni L × l × î (mm) 340 × 170 × 330
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3.2 Plăcuţa cu date tehnice
Sursa de curent pentru sudare este marcată după cum urmează la nivelul carcasei, prin intermediul unei 
plăcuţe cu date tehnice:

3.3 Semne şi simboluri utilizate

Fig. 2 Marcaj de fabricaţie WIG 165i

Simbol Descriere

• Simbol de enumerare pentru instrucţiuni de procedură şi enumerări

 Simbolul Referinţe indică existenţa altor informaţii detaliate menite să aducă 
clarificări

1. Paşi în text care trebuie urmaţi în ordinea prezentării
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4 Pachetul de livrare

Piesele de schimb şi consumabilele se comandă separat.

Datele pentru comandă şi numerele de identificare ale pieselor de schimb şi consumabilelor sunt indicate în 
documentaţia actuală pentru comenzi.

 Datele de contact pentru consultanţă și comandă se găsesc pe internet la www.jess-welding.com.

4.1 Transportul
Pachetul de livrare este verificat şi ambalat riguros înainte de expediere, însă cu toate acestea, nu se poate 
exclude posibilitatea unor deteriorări pe parcursul transportului.

5 Punerea în funcţiune şi sudare

Tab. 2 Pachetul de livrare

• Sursă de curent tip invertor • Instrucţiuni de utilizare • Prospect „informaţii generale 
de siguranţă“

Controlul la primire Controlaţi pe baza avizului de expediţie dacă pachetul este complet!

Verificaţi dacă pachetul livrat prezintă deteriorări (verificare vizuală)!

În caz de reclamaţii Dacă pachetul de livrare a fost deteriorat la transport, luaţi legătura imediat 
cu ultimul transportator! Păstraţi ambalajul pentru o eventuală verificare de 
către transportator.

Ambalajul pentru 
returnare

Utilizaţi în măsura posibilităţii ambalajul original şi materialul original de 
ambalare. Dacă apar întrebări referitoare la ambalaj şi la asigurarea în 
timpul transportului, vă rugăm să luaţi legătura cu furnizorii dumneavoastră.

PERICOL
Pericol de vătămare prin pornirea accidentală
Pe întreaga durată a lucrărilor de întreţinere curentă, întreţinere generală, montare, respectiv demontare 
şi de reparaţie se vor avea în vedere următoarele:
• Deconectaţi sursa de curent.
• Blocaţi alimentarea cu gaz.
• Blocaţi alimentarea cu aer comprimat.
• Decuplaţi toate conexiunile electrice.
• Deconectaţi întreaga instalaţie de sudare.

PRECAUŢIE
Pericol de vătămare
Expunere la un nivel ridicat de zgomot
• Purtaţi echipamentul dumneavoastră individual de protecţie: Protecţie auditivă

AVERTIZARE
Electrocutare
Tensiune periculoasă în cazul cablurilor deteriorate.
• Verificaţi instalarea corespunzătoare a tuturor cablurilor şi îmbinărilor electrice şi existenţa unor 

eventuale avarii.
• Înlocuiti piesele deficiente, deformate sau uzate.

AVERTIZARE
Pericol de vătămare
Striviri ale picioarelor prin mișcarea bruscă a sursei de curent.
• Verificaţi stabilitatea mașinii.
• Instalaţi numai pe suprafeţe plane.
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Vă rugăm să reţineţi că unele dintre următoarele puncte nu sunt aplicabile la utilizarea ca aparat pentru 
sudare cu electrozi.

Vă rugăm să respectaţi capitolul 7 Configurarea parametrilor de lucru la pagina RO-12.

Instalarea echipamentului

La efectuarea lucrărilor de instalare, asiguraţi-vă că există suficient spaţiu pentru admisia şi evacuarea 
aerului de răcire, astfel încât să fie obţinută durata activă prevăzută. Nu expuneţi echipamentul la umiditate, 
stropi de sudură și jetul direct de scântei la efectuarea de lucrări de polizare. Nu este permisă utilizarea 
maşinii în ploaie.

Conectarea unei butelii de gaz de protecţie

Racordul pentru gazul de protecţie este amplasat în secţiunea posterioară a maşinii. După branşare, 
verificaţi etanşeitatea racordurilor.

Conectarea pachetului de furtunuri al pistoletului de sudare

Conectaţi pistoletul pentru sudare WIG în mufa fişei „−“ curent de sudare. Conductorul de comandă WIG 
este cuplat la mufa multipolară a pistoletului. Cablul piesei de lucru trebuie conectat la mufa fişei „+“ în 
timpul sudării WIG. La sudarea cu electrod învelit, polaritatea depinde de tipul de electrod.

Alimentarea cu gaz

La activarea comutatorului principal, ventilul de gaz este acţionat o dată timp de o secundă pentru 
a alimenta cu gaz furtunurile.

Reglarea reductorului de presiune al buteliei

Reglaţi cantitatea necesară de gaz de protecţie cu ajutorul reductorului de presiune al buteliei (7–15 l/min). 
Cantitatea de gaz care trebuie reglată crește odată cu intensitatea curentului de sudare.

Conectarea cablului pentru piesă

Conectaţi mufa piesei la nivelul piesei într-o modalitate care să asigure conductivitatea corespunzătoare, 
ceea ce înseamnă că nu pe vopsea, rugină sau elemente similare. Cablul piesei de lucru trebuie conectat 
la mufa fişei „+“ în timpul sudării WIG.

Configurările panoului de comandă

Vă rugăm să respectaţi capitolul 7 Configurarea parametrilor de lucru la pagina RO-12

• Începeţi procesul de sudare prin apăsarea butonului pistoletului.

PRECAUŢIE
Pericol de vătămare
Greutate ridicată.
• La mutarea aparatului trebuie să acordaţi atenţie frânării la timp.

NOTĂ
• Respectaţi următoarele indicaţii:

 Descrierea produsului la Pagina RO-6

• Toate lucrările la aparat sau la sistem se vor efectua doar de către personal calificat.

• Folosiţi componentele doar în încăperi suficient de ventilate.

NOTĂ
Trebuie să se asigure un contact corespunzător pentru toate conexiunile din circuitul de sudare, de 
exemplu conexiunea piesei de lucru și conexiunea pistoletului. Contactul necorespunzător conduce la 
o rezistenţă ridicată de trecere, ceea ce determină încălzirea și calităţi reduse ale operaţiunii de sudare.
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5.1 Racordarea la reţea

1 Conectaţi fişa de reţea în priza corespunzătoare.

5.2 Elemente de comandă

5.2.1 WIG 165i

PERICOL
Electrocutare
Tensiune periculoasă în cazul cablurilor deteriorate.
• Verificaţi instalarea corespunzătoare a tuturor cablurilor şi îmbinărilor electrice şi existenţa unor 

eventuale avarii.
• Înlocuiti piesele deficiente, deformate sau uzate.

PERICOL
Vătămări corporale sau prejudicii materiale
Cuplarea necorespunzătoare la reţea poate provoca vătămări corporale sau prejudicii materiale.
• Montaţi componentele numai cu fişa de reţea decuplată din priză.
• Conectaţi echipamentul exclusiv la prize care funcţionează cu un conductor de protecţie pentru 

împământare.
• Toate lucrările la aparat sau la sistem se vor efectua doar de către personal calificat.

NOTĂ
• Toate lucrările la aparat sau la sistem se vor efectua doar de către personal calificat.

Fig. 3 Imagine frontală WIG 165i

A Led de control pentru curentul de sudare
B Led de control pentru defecţiune
C Led de control „Slope up“ Su
D Led de control „Slope down“ Sd
E Led de control pentru post curgerea gazului

F Led de control pentru supratemperatură
G Tasta pentru selectarea parametrilor de 

lucru
H Tasta „−“ pentru configurarea parametrilor 

de lucru
I Tasta „+“ pentru configurarea parametrilor 

de lucru
J Led de control pentru regimul funcţional de 

sudare cu electrozi

K Led de control pentru regimul funcţional 
WIG 2- timpi fără HF (Lift Arc)

L Tasta „Mode“ pentru selectarea regimurilor 
funcţionale

M Led de control pentru regimul funcţional 
WIG 2 timpi fără HF

N Led de control pentru regimul funcţional 
WIG 4 timpi fără HF

O Afişaj-Display

A

B

C

E

F

D

G

H

I

J

K

L

M

N

O
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6 Regimuri funcţionale
Regimul funcţional configurat este salvat la oprirea mașinii și este disponibil după repornirea maşinii. 
Acţionările nepermise de taste sunt evidenţiate cu trei linii (---) pe Afişaj (O la pagina RO-10). Prin acţionarea 
tastei „Mode“ L la pagina RO-10 pot fi configurate cele patru regimuri funcţionale descrise în cele ce 
urmează:

6.1 Funcţionare WIG-4-timpi cu HF
Led de control N la pagina RO-10 aprins

6.2 Funcţionare WIG-2-timpi cu HF
Led de control M la pagina RO-10 aprins

pentru suduri scurte şi operaţiuni de prindere

6.3 Funcţionarea WIG -2- timpi fără HF (Lift Arc)
Led de control K la pagina RO-10 aprins

pentru suduri scurte şi operaţiuni de prindere. Atingerea piesei cu electrodul de wolfram.

6.4 Sudare cu electrozi înveliti
Led de control J la pagina RO-10 aprins

1. timp Acţionarea butonului pistoletului. Este evacuat gazul de protecţie. 
După un scurt interval de alimentare cu gaz (200 ms), arcul electric 
de aprinde cu aproximativ 20 % din curentul configurat.

2. timpi Eliberarea butonului pistoletului. Intensitatea curentului creşte la 
nivelul curentului selectat.

3. timpi Acţionarea butonului pistoletului. Intensitatea curentului scade pe 
parcursul timpului Slope-down configurat la nivelul minim de curent 
şi se menţine la valoarea minimă.

4. timpi Eliberarea butonului pistoletului. Arcul electric se stinge. Gazul de 
protecţie curge conform cu timpul configurat pentru curgerea 
ulterioară a gazului.

1. timp Acţionarea butonului pistoletului. Este evacuat gazul de protecţie. 
După un scurt interval de alimentare cu gaz, arcul electric de 
aprinde cu intensitatea configurată a curentului.

2. timpi Eliberarea butonului pistoletului. Intensitatea curentului scade pe 
parcursul timpului Slope-down configurat la nivelul minim. La 
„Sd“ = 0, curentul scade pe loc la valoarea minimă. Arcul electric se 
stinge. Gazul de protecţie curge conform cu timpul configurat pentru 
curgerea ulterioară a gazului.

1. timp Acţionarea butonului pistoletului. Este evacuat gazul de protecţie. 
Prin îndepărtarea electrodului de wolfram de la nivelul piesei, arcul 
electric se aprinde cu intensitatea configurată a curentului.

2. timpi Eliberarea butonului pistoletului. Intensitatea curentului scade pe 
parcursul timpului Slope-down configurat la nivelul minim. La 
„Sd“ = 0, curentul scade pe loc la valoarea minimă. Arcul electric se 
stinge. Gazul de protecţie curge conform cu timpul configurat pentru 
curgerea ulterioară a gazului.
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7 Configurarea parametrilor de lucru
Configurările efectuate sunt salvate la oprirea mașinii și sunt disponibile după repornirea maşinii. Valorile 
individuale sunt selectate cu tastele „+“ I la pagina RO-10 şi „−“ H la pagina RO-10 şi sunt afişate pe ecran 
O la pagina RO-10. Dacă funcţia este utilizată pe parcursul procesului de sudare, tasta respectivă va lumina 
intermitent. Nu este posibilă o modificare a parametrilor pe parcursul operaţiunii de sudare.

Prin acţionarea tastei „P“ G la pagina RO-10 pot fi efectuate următoarele configurări:

8 Întreţinerea curentă și curăţarea

Sudură cu Hot-Start, ceea ce înseamnă cu 20 % din curentul configurat. Plaja 
de configurare 5–140 A. Funcţia „Anti-Stick“ previne lipirea și arderea 
electrodului. Funcţia „Arc-Force“ integrată permite sudarea cu electrozi cu 
picături grosiere deoarece, în caz de scurtcircuit, curentul de sudare este 
intensificat pentru scurtă durată.

Curent de sudare Led de control A la pagina RO-10 aprins. Prin acţionarea tastelor „+“ sau „−“ 
poate fi configurat curentul de sudare dorit. Această modificare poate fi 
efectuată şi pe parcursul operaţiunii de sudură.

Timp de Slope-Up Led de control Su C la pagina RO-10 aprins. Funcţia este activată şi poate fi 
modificată prin intermediul tastelor „+“ şi „−“ între 0 şi 100. (0 corespunde 
creşterii imediate; 100 semnifică o creştere temporizată, în funcţie de curentul 
de sudare, de exemplu 100 corespunde unui interval de 14 secunde la 165 A)

Timp de Slope-
Down

Led de control Sd D la pagina RO-10 aprins. Funcţia este activată şi poate fi 
modificată prin intermediul tastelor „+“ şi „−“ între 0 şi 100. (0 corespunde 
scăderii imediate; 100 semnifică o scădere temporizată, în funcţie de curentul 
de sudare, de exemplu 100 corespunde unui interval de 14 secunde la 165 A)

Post curgerea 
gazului

Led de control Gn E la pagina RO-10 aprins. Funcţia este activată şi poate fi 
modificată prin intermediul tastelor „+“ şi „−“ între 0 şi 25 de secunde, la 
intervale de 0,2 secunde.

Supratemperatură Led de control Supratemperatură F la pagina RO-10 aprins. Maşina este 
supraîncălzită şi se opreşte. După un interval de răcire de aproximativ trei 
minute, cu ventilatorul pornit, maşina se află din nou în stare de funcţionare.

Defecţiuni Led de control Defecţiune B la pagina RO-10 aprins. Sistemul de comandă 
a detectat o defecţiune, iar maşina s-a oprit. Codul corespunzător de eroare 
este afişat pe ecran O la pagina RO-10. Beneficiaţi de asistenţă cu privire la 
erori în capitolul 10 Defecţiuni şi remedierea acestora la pagina RO-14

NOTĂ
Din considerente de siguranţă, maşina trebuie supusă unei inspecţii de siguranţă, efectuată o dată pe an 
de către firma Jäckle & Ess System GmbH sau de către un specialist autorizat, conform standardului 
DIN IEC 60974 partea 4: 
• „Echipamente de sudare cu arc electric” - partea a 4-a: „Inspecţie periodică şi verificare” or partea 4: 

„Inspecţie periodică şi verificare”

PERICOL
Electrocutare
Pe întreaga durată a lucrărilor de întreţinere curentă, întreţinere generală, montare, respectiv demontare 
şi de reparaţie se vor avea în vedere următoarele:
• Deconectaţi sursa de curent.
• Blocaţi alimentarea cu gaz.
• Blocaţi alimentarea cu aer comprimat.
• Decuplaţi toate conexiunile electrice.
• Deconectaţi întreaga instalaţie de sudare.
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9 Telecomandă (opţional)

9.1 Telecomandă manuală (pentru sisteme standard)
Dacă o telecomandă manuală este conectată la mufa posterioară pentru telecomandă (a se vedea, de 
asemenea 11.2 Planul de conexiuni electrice la pagina RO-17), curentul de sudare poate fi modificat numai 
cu telecomanda manuală. Tastele „+” și „−” de pe placa de control sunt dezactivate.

9.2 Telecomandă de picior (pentru sisteme standard)
Dacă o telecomandă de picior este conectată la mufa posterioară pentru telecomandă (a se vedea şi 
11.2 Planul de conexiuni electrice la pagina RO-17), curentul maxim este configurat prin intermediul 
tastelor „+“ şi „−“ de pe placa de control. Telecomanda de picior poate fi utilizată în acest caz numai între 
curentul minim și curentul maxim configurat. În mod suplimentar, aparatul este comutat automat la 
funcţia WIG cu 2 timpi. Aparatul este pornit automat prin acţionarea telecomenzii de picior, fără a necesita 
un contact de pornire suplimentar. De asemenea, este dezactivat prin eliberarea sa.

Fig. 4 Conexiune pentru telecomanda manuală

Fig. 5 Conectarea telecomenzii de picior
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10 Defecţiuni şi remedierea acestora

PERICOL
Pericol de vătămare corporale şi defectare în urma intervenţiei persoanelor 
neautorizate
Reparaţiile şi modificările necompetente realizate asupra produsului pot conduce la vătămări corporale 
şi defecţiuni la nivelul aparatului. Garanţia produsului se pierde în urma intervenţiei unor persoane 
neautorizate.
• Toate lucrările la aparat sau la sistem se vor efectua doar de către personal calificat.

Tab. 3 Defecţiuni şi remedierea acestora

Defecţiune Cauză Remediere

Reţeaua de alimentare cu energie 
conectată și comutatorul principal 
de pornire/afișajul nu se aprind

• Tensiunea de alimentare de la reţea este 
întreruptă

• Verificaţi siguranţa de alimentare

• Verificaţi cablul de alimentare

Nicio funcţie la apăsarea butonului 
pistoletului 

• Butonul pistoletului defect

• Cablul de comandă al pistoletului este 
întrerupt

• Ledul de defecţiune pentru temperatură se 
aprinde

• Verificaţi butonul pistoletului

• Verificaţi cablul de comandă al pistoletului

• A se vedea capitolul 5.2 Elemente de 
comandă la pagina RO-10 (Operare)

Sudură poroasă • Suprafaţa pieselor prezintă impurităţi 
(vopsea, rugină, ulei, grăsime)

• Curăţaţi suprafaţa

• Fără gaz de protecţie (electrovalva nu se 
deschide)

• Verificaţi/înlocuiţi electrovalva

• Cantitate prea redusă de gaz de protecţie • Verificaţi debitul de gaz de protecţie la 
reductorul de presiune

• Verificaţi traseul de gaz cu privire la 
existenţa scurgerilor de gaz, cu utilizarea 
unui debitmetru de gaz

Cod de eroare E02, E14, E17 • Supratemperatură aparat • Lăsaţi aparatul să se răcească, cu 
ventilatorul pornit

Cod de defecţiune E06 • Subtensiune • Verificaţi tensiunea de reţea

Cod de eroare E12 • Nu se declanșează arcul electric. • Verificaţi pistoletul/componentele 
pistoletului
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11 Anexă

11.1 Piese de schimb

Fig. 6 Imagine frontală WIG 165i

Tab. 4 Piese de schimb WIG 165i exterior

Nr. crt. Denumire Nr. articol

A Mânerul 305.179.005

B Capac 715.094.104

C Etichetă autocolantă „Jäckle + Ess” 087.000.125

D Mufă de conectare Tuchel 5 poli 410.005.012

Mufă de conectare Tuchel 7 poli 410.007.111

E Conector rapid gaz DN5-1/8 355.180.016

F Mufa de montaj a fişei BEB 35-50 422.031.024

G Panou frontal 304.165.001

A

B

C

D
E

F

G
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Fig. 7 Imagine laterală WIG 165i

Tab. 5 Piese de schimb WIG 165i interior

Nr. crt. Denumire Nr. art.

H Placă de comandă 600.165.002

I Bloc de invertor 600.165.001

J Picior de cauciuc 310.025.052

K Panou frontal 715.094.101

L Electrovalvă 24V DC 690.000.223

Niplu de filetat G1/4 – 1/8 354.184.035

M Panou posterior 7158.094.104

N Cablu de alimentare 3 × 2,5 mm² – 4 m 704.025.001

O Presetupă cablu alimentare 420.011.002

P Întrerupător basculant iluminat 440.160.037

H

I

J

K

L

M

N

O
P
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11.2 Planul de conexiuni electrice

Fig. 8 Diagrama circuitului WIG 165i
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