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Az eredeti Használati útmutató fordítása

A gyártó fenntartja a jogot, hogy bármikor, mindenféle elõzetes értesítés nélkül, jelen Használati útmutatón változtatásokat hajtson 
végre, amennyiben nyomdai hiba, esetlegesen a tartalmazott információk pontatlansága vagy a gyártmány fejlesztése miatti 
változások ezeket szükségessé teszik. Ezek a változtatások a Használati útmutató újabb kiadásában lesznek figyelembe véve. A 
kézikönyvben említett minden márkanév és védjegy tulajdonosaik/gyártóik tulajdonát képezi. Ha a Jäckle & Ess System GmbH adott 
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1. Leírás
A WIG hegesztőberendezés WIG 165i acélon, nemesacélon, rézen, sárgarézen és azok ötvözetein 
végzett egyenáramú hegesztési munkák széles köréhez alkalmas.

1.1. Jelölés
A termék teljesíti az adott piacokon a forgalomba hozatalra vonatkozó aktuális követelményeket. 
Amennyiben ehhez egy termékjelölés szükséges, úgy az a terméken megtalálható.

2. Biztonság
Vegye figyelembe a mellékelt „Safety instructions” dokumentumot.

2.1. Rendeltetésszerű használat
Az útmutatóban leírt berendezés kizárólag az útmutatóban szereplő célokra, az abban foglalt módon 
használható. Mindig tartsa be az üzemeltetési, karbantartási és fenntartási feltételeket.

• Minden más alkalmazás nem rendeltetésszerűnek minősül.

• A teljesítmény növelése miatt végrehajtott önhatalmú átépítések vagy változtatások nem 
engedélyezettek.

2.2. Az üzemeltető kötelezettségei
Mindig tartsa szem előtt, hogy a készüléken csak olyan személyek dolgozhatnak,

• akik ismerik az alapvető munkavédelmi előírásokat és balesetvédelmet;

• akiket a készülék kezelésére kioktattak;

• akik elolvasták és megértették ezt a használati útmutatót;

• akik a mellékelt „Safety instructions“ című dokumentumot elolvasták és megértették;

• akik megfelelően képzettek;

• akik szakmai képzettségük, ismereteik és tapasztalataik alapján képesek felismerni a lehetséges 
veszélyeket.

Egyéb személyeket tartson távol a munkaterülettől.

Vegye figyelembe az egyes országokban érvényben lévő munkabiztonsági előírásokat.

• Tartsa be a munkabiztonsági és balesetvédelmi előírásokat. E készülék esetében egy 
DIN EN 60974-10 szabvány szerinti A osztályú hegesztőberendezésről van szó. Az A osztályú 
hegesztőberendezések nem használhatók olyan lakóterekben, ahol az áramellátás nyilvános alacsony 
feszültségű ellátó rendszeren keresztül történik. Elektromágneses zavarok lehetnek a következményei, 
amelyek a készülékek károsodását és hibás működését okozhatják. Kizárólag ipari területeken 
használja a készüléket.

2.3. Egyéni védőfelszerelés
A felhasználó testi épségének megóvása érdekében a jelen útmutatóban egyéni védőfelszerelések viselését 
ajánljuk.

Ez a következőkből áll: védőruha, védőszemüveg, P3 osztályú maszk, védőkesztyűk és biztonsági cipő.

2.4. A figyelemfelhívások osztályozása
A használati útmutató figyelemfelhívásai négy különböző szintre vannak osztva, és a potenciálisan 
veszélyes tevékenységek előtt találhatók. Jelentésük csökkenő fontossági sorrendben a következő:

VESZÉLY
Közvetlen veszélyt jelez. Bekövetkezésének halál vagy életveszélyes sérülés lehet a következménye.

FIGYELMEZTETÉS
Lehetséges veszélyhelyzetet jelez. Bekövetkezésének súlyos sérülés lehet a következménye.

VIGYÁZAT
Lehetséges, kárt okozó helyzetet jelez. Bekövetkezésének könnyű vagy csekély sérülés lehet 
a következménye.
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2. Biztonság WIG 165i

2.5. Termékbiztonság
A termék a műszaki követelményeknek és az elismert normáknak és irányelveknek megfelelően került 
kifejlesztésre és gyártásra. A felhasználóra, harmadik személyre, készülékre vagy más tárgyakra való 
maradék kockázattal kapcsolatban a használati útmutatóban történik figyelmeztetés. Ezen utasítások 
figyelmen kívül hagyása életveszélyes vagy egészségre káros lehet, környezeti károkhoz vagy anyagi 
károkhoz vezethet. 

• A terméket csak eredeti, tökéletes állapotban, a jelen használati útmutatóban leírt határokon belül 
szabad üzemeltetni.

• Mindig tartsa be a műszaki adatok között megadott határértékeket. A túlterhelés tönkretételhez 
vezethet.

• A berendezés biztonsági berendezéseit tilos leszerelni, áthidalni vagy egyéb módon megkerülni.

• A szabadban lévő használat esetén védekezzen az időjárás káros hatásai ellen.

• Ellenőrizze az elektromos berendezés esetleges károsodását, valamint győződjön meg a tökéletes és 
rendeltetésszerű működésről.

• Soha ne tegye ki az elektromos berendezést esőnek, és kerülje a párás vagy nedves környezetet.

• Szigetelő alátét használatával, illetve száraz ruházat viselésével védje magát az áramütéstől.

• Soha ne alkalmazza az elektromos berendezést olyan helyeken, ahol égés- vagy robbanásveszély 
áll fenn.

• Az ívhegesztés károsíthatja a szemet, a bőrt és a hallást! A berendezéssel történő munkavégzés során 
ezért mindig viselje az előírt védőfelszereléseket.

• Minden fémgőz, különösen az ólom, kadmium, réz és berillium gőze egészségkárosító hatású! 
Gondoskodjon megfelelő szellőztetésről vagy elszívásról. Mindig ügyeljen a törvényileg előírt 
határértékek betartására.

• Mossa le tiszta vízzel a klórozott oldószerekkel zsírtalanított munkadarabokat. Ellenkező esetben 
foszgéngáz képződhet. A hegesztés helyének közelében ne helyezzen el klórtartalmú zsírtalanító 
kádakat.

• Tartsa be az általános tűzvédelmi előírásokat, és a munkák megkezdése előtt távolítsa el a tűzveszélyes 
anyagokat a hegesztési munkaterületről. Mindig tartson készenlétben megfelelő tűzvédelmi eszközöket 
a munkaterületen.

2.6. Figyelmeztető és tájékoztató táblák
A berendezésen a következő figyelmeztető és tájékoztató táblák vannak elhelyezve:

2.7. Vészhelyzetre vonatkozó utasítások
Vészhelyzet esetén azonnal szakítsa meg a következő csatlakozásokat:

• Elektromos energiaellátás

• Sűrített levegő csatlakozása

• Gázellátás

A további teendőkről az áramforrás használati útmutatójában vagy a többi perifériakészülék 
dokumentációjában olvashat.

MEGJEGYZÉS
Olyan veszélyt jelez, amely befolyásolhatja a munka eredményét, vagy a berendezésben anyagi kárt 
okozhat.

Szimbólum Jelentés

Olvassa el és kövesse a használati útmutatót!

Kinyitás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót!
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3. Termékleírás

3.1. Műszaki adatok

Gyártás az EN 60974-1 és EN 60974-10 szabványok szerint

1. ábra Műszaki adatok WIG 165i

A WIG 165i

1. táblázat Műszaki adatok WIG 165i

Áramforrás WIG 165i

Hálózati feszültség, 50/60 Hz 230 V

Max. teljesítményfelvétel 5,75 kVA

Hálózati biztosíték 16 A lomha

Cos phi 0,99

Áramfajta DC

AWI Elektróda

Fokozatmentes beállítási tartomány 5–165 A 5–140 A

Munkafeszültség 10–16,6 V 20–25,6 V

Üresjárati feszültség 85 V 85 V

Bekapcsolási időtartam 40 % (20 °C) 140 A / 25,6 V

Bekapcsolási időtartam 45 % (20 °C) 165 A / 16,6 V

Bekapcsolási időtartam 100 % 130 A / 15,2 V 110 A / 24,4 V

Védelmi osztály IP 23

Szigetelési osztály F (155 °C)

Hűtési típus F

Tömeg 9,8 kg

Méretek h × sz × m (mm) 340 × 170 × 330
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4. Szállítási terjedelem WIG 165i

3.2. Típustábla
A hegesztő áramforrás a burkolaton a következők szerint van jelölve a típustáblán:

3.3. Alkalmazott jelölések és jelek

4. Szállítási terjedelem

A felszerelési és kopó alkatrészeket külön kell megrendelni.

A megrendelési adatok, valamint a kopó és pótalkatrészek azonosítószámai az aktuális megrendelési

dokumentumban találhatók. Elérhetőségek tanácsadáshoz és rendeléshez itt: www.jess-welding.com.

4.1. Szállítás
A szállítmányt a szállítás előtt gondosan ellenőrizzük és csomagoljuk, ennek ellenére nem zárhatók ki 
a szállítás ideje alatt történő sérülések.

2. ábra Típustábla WIG 165i

Szimbólum Leírás

• Felsorolásjel kezelési utasításokhoz és felsorolásokhoz

 Részletező, kiegészítő vagy további információkra mutató hivatkozási jel

1. A megadott sorrendben végrehajtandó műveleti lépés(ek)

2. táblázat Szállítási terjedelem

• Inverteres áramforrás • Használati útmutató • „Általános biztonsági 
információk” árutájékoztató

Ellenőrzés 
beérkezéskor

A szállítólevél alapján ellenőrizze a teljességet!

Ellenőrizze, hogy a szállítmány sértetlen (szemrevételezés)!

Kifogások esetén Ha a szállítmány szállítás közben sérült, azonnal vegye fel a kapcsolatot 
a legutolsó szállítmányozóval! Őrizze meg a csomagolást a szállítmányozó 
általi esetleges ellenőrzés miatt.

Csomagolás a
visszaküldéshez

Lehetőség szerint az eredeti csomagolást és az eredeti csomagolóanyagot 
használja. A csomagolással és a szállítás biztosításával kapcsolatos 
kérdések esetén vegye fel a kapcsolatot a szállítójával.
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5. Üzembe helyezés és hegesztés

Vegye figyelembe, hogy elektróda-hegesztőberendezés alkalmazása esetén a következő pontok közül 
néhány nem érvényes.

Szintén vegye figyelembe 7. fejezethez Munkaparaméterek beállítása, HU-10. oldal.

A berendezés felállítása

A felállítás során ügyeljen rá, hogy elegendő hely legyen a hűtőlevegő be- és kiáramlásának, hogy 
a berendezés el tudja érni a megadott bekapcsolási időtartamot. A berendezést ne tegye ki nedvességnek, 
hegesztési fröccsenéseknek és a csiszolási munkák során keletkező közvetlen szikrázásnak. A gépet nem 
szabad esőben használni.

Védőgázpalack csatlakoztatása

A védőgáz-csatlakozó a gép hátoldalán található. Csatlakoztatás után ellenőrizze a csatlakozók 
tömítettségét.

VESZÉLY
Sérülésveszély véletlen indítás következtében
A karbantartási, fenntartási, össze- és szétszerelési, illetve javítási munkálatok során mindig tartsa be 
a következőket:
• Kapcsolja ki az áramforrást.
• Zárja el a gázellátást.
• Zárja el a sűrített levegő csatlakozását.
• Válasszon le minden elektromos csatlakozást.
• Kapcsolja ki a teljes berendezést.

VIGYÁZAT
Sérülésveszély
Fokozott zajterhelés.
• Viseljen egyéni védőfelszerelést: Hallásvédő

FIGYELMEZTETÉS
Áramütés
Veszélyes feszültség hibás kábel miatt.
• Ellenőrizze az összes feszültség alatti kábel és csatlakozás szabályos telepítését és 

sérülésmentességét.
• Cserélje ki a sérült, deformálódott vagy kopott alkatrészeket.

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély
A lábak sérülhetnek az áramforrás hirtelen elmozdulása következményeként.
• Ellenőrizze a gép stabilitását.
• Csak sík felületen állítsa fel.

VIGYÁZAT
Sérülésveszély
Nagy súly
• A készülék eltolásakor ügyeljen az idejében történő lefékezésre.

MEGJEGYZÉS
• Tartsa be a következőket:

 3. fejezethez Termékleírás, HU-5. oldal

• A készüléken, ill. a rendszeren kizárólag megfelelő képesítéssel rendelkező személyek végezhetnek 
munkálatokat.

• A komponenseket csak megfelelő szellőzéssel rendelkező helyiségben szabad üzemeltetni.
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5. Üzembe helyezés és hegesztés WIG 165i

A hegesztőpisztoly-kábelköteg csatlakoztatása

A WIG hegesztőpisztolyt dugja be a hegesztőáram „−” csatlakozóaljzatába. A WIG vezérlővezetéket 
a többpólusú hegesztőpisztoly-aljzatba kell bedugni. A munkadarab-kábelt WIG-hegesztés esetén a „+” 
csatlakozóaljzatba kell bedugni. Ívhegesztésnél a polaritás az elektróda fajtájától függ.

Gázzal való feltöltés

A főkapcsoló bekapcsolásakor egy másodpercre működésbe lép a gázszelep, hogy feltöltse a vezetékeket 
gázzal.

Palack-nyomáscsökkentő beállítása

Szükséges védőgázmennyiség beállítása a palack-nyomáscsökkentőn (7–15 l/perc). A beállítandó 
gázmennyiség a hegesztő áram erősségével nő.

Munkadarab-kábel csatlakoztatása

A testcsipeszt a munkadarabon jól vezető módon kell rögzíteni, tehát nem festéken, rozsdán vagy hasonlón. 
A munkadarab-kábelt WIG-hegesztés esetén a „+” csatlakozóaljzatba kell bedugni.

Kezelőpultbeállításai

Kérjük, vegye figyelembe a következő fejezetet: 7. fejezethez Munkaparaméterek beállítása, HU-10. oldal

• A hegesztőpisztoly kapcsolójának lenyomásával kezdje meg a hegesztést

5.1. Hálózati csatlakozás

1 Dugja be a hálózati csatlakozót a megfelelő csatlakozóaljzatba.

MEGJEGYZÉS
A hegesztő áramkör minden csatlakozásánál, mint például a munkadarab csatlakozása vagy 
a hegesztőpisztoly csatlakozása, ügyelni kell a jó érintkezésre. A rossz érintkezés nagy átmeneti 
ellenállást okoz, amely melegedéshez és rossz hegesztési tulajdonságokhoz vezet.

VESZÉLY
Áramütés
Veszélyes feszültség hibás kábel miatt.
• Ellenőrizze az összes feszültség alatti kábel és csatlakozás szabályos telepítését és 

sérülésmentességét.
• Cserélje ki a sérült, deformálódott vagy kopott alkatrészeket.

VESZÉLY
Sérülések vagy anyagi károk
A szakszerűtlen hálózati csatlakozás személyi sérülést vagy károsodást eredményezhet.
• A komponenseket csak kihúzott hálózati csatlakozó mellett szerelje össze.
• A berendezést kizárólag földelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa.
• A készüléken, ill. a rendszeren kizárólag megfelelő képesítéssel rendelkező személyek végezhetnek 

munkálatokat.

MEGJEGYZÉS
• A készüléken, ill. a rendszeren kizárólag megfelelő képesítéssel rendelkező személyek végezhetnek 

munkálatokat.
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5.2. Kezelőelemek

5.2.1. WIG 165i

6. Üzemmódok
A beállított üzemmód a gép kikapcsolásakor mentésre kerül és a gép újraindítása után rendelkezésre áll. 
A nem megengedett gombok használatát a kijelzőn (O. HU-9. oldal) három vonal (---) jelzi. 
A „Mode” L. HU-9. oldal gomb megnyomásával a következő négy üzemmód állítható be:

6.1. WIG 4 ütemű üzemmód HF-fel
Az N. HU-9. oldal ellenőrző lámpa világít

3. ábra Elölnézet WIG 165i

A Hegesztőáram ellenőrző lámpája
B Meghibásodás ellenőrző lámpája
C „Slope up” ellenőrző lámpa (Su)
D „Slope down” ellenőrző lámpa (Sd)
E Gázutánáramlás ellenőrző lámpája

F Túlmelegedés ellenőrző lámpája
G Munkaparaméterek kiválasztása gomb
H „−” gomb a munkaparaméterek 

beállításához
I „+” gomb a munkaparaméterek 

beállításához
J Ívhegesztés üzemmód ellenőrző lámpája

K WIG 2 ütemű HF nélkül (Lift Arc) üzemmód 
ellenőrző lámpája

L „Mode” (Üzemmód) gomb az üzemmódok 
kiválasztásához

M WIG 2 ütemű HF-fel üzemmód ellenőrző lámpája
N WIG 4 ütemű HF-fel üzemmód ellenőrző lámpája
O Kijelző

A

B

C

E

F

D

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1. ütem Hegesztőpisztoly gombjának működtetése. A védőgáz előre 
áramlik. Rövid gázelőáramlási idő (200 ms) után az elektromos 
ív bekapcsol a beállított áram kb. 20%-ával.

2. ütem Hegesztőpisztoly gombjának elengedése. Az áramerősség 
a beállított áramra emelkedik.

3. ütem Hegesztőpisztoly gombjának működtetése. Az áramerősség 
a minimális áramra csökken a beállított Slope-down idő alatt, és 
a minimumon marad.

4. ütem Hegesztőpisztoly gombjának elengedése. Az elektromos ív kialszik. 
A védőgáz a beállított gázutánáramlási idővel utánáramlik.
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7. Munkaparaméterek beállítása WIG 165i

6.2. WIG 2 ütemű üzemmód HF-fel
Az M. HU-9. oldal ellenőrző lámpa világít

rövid hegesztési varratokhoz és fércelési munkákhoz

6.3. WIG -2 ütemű HF nélkül (Lift Arc)
Az K. HU-9. oldal ellenőrző lámpa világít

rövid hegesztési varratokhoz és fércelési munkákhoz. Érintse a wolframelektródát a munkadarabhoz.

6.4. Bevont elektródás hegesztés
Az J. HU-9. oldal ellenőrző lámpa világít

7. Munkaparaméterek beállítása
A beállított beállítások a gép kikapcsolásakor mentésre kerülnek és a gép újraindítása után rendelkezésre 
állnak. Az egyes értékeket a „+” I. HU-9. oldal és a „−” H. HU-9. oldal gombokkal lehet beállítani, 
és megjelennek a kijelzőn O. HU-9. oldal. Ha a funkciót a hegesztés során használják, akkor az adott 
ellenőrzőlámpa villog. A hegesztési folyamat alatt a paraméterek változtatása nem lehetséges.

A „P” G. HU-9. oldal gomb megnyomásával a következő beállításokat lehet elvégezni:

1. ütem Hegesztőpisztoly gombjának működtetése. A védőgáz előre 
áramlik. Rövid gázelőáramlási idő után az elektromos ív bekapcsol 
a beállított áramerősséggel.

2. ütem Hegesztőpisztoly gombjának elengedése. Az áramerősség 
a minimumra csökken a beállított Slow-down idő alatt. „Sd“ = 0” 
esetén az áram azonnal a minimumra csökken. Az elektromos ív 
kialszik. A védőgáz a beállított gázutánáramlási idővel utánáramlik.

1. ütem Hegesztőpisztoly gombjának működtetése. A védőgáz előre 
áramlik. A wolframelektróda munkadarabról való lehúzásával az 
elektromos ív bekapcsol a beállított áramerősséggel.

2. ütem Hegesztőpisztoly gombjának elengedése. Az áramerősség 
a minimumra csökken a beállított Slow-down idő alatt. „Sd“ = 0” 
esetén az áram azonnal a minimumra csökken. Az elektromos ív 
kialszik. A védőgáz a beállított gázutánáramlási idővel utánáramlik.

Hegesztés Hot-Starttal, azaz 20%-kal a beállított áram felett. Beállítási 
tartomány 5–140 A. Az "anti-stick" funkció megakadályozza az elektróda 
túlhevülését rövidzár esetén. A beépített „Arc-Force”-lehetővé teszi 
durvacseppes elektródák hegesztését, mivel rövidzárlat esetén 
a hegesztőáram rövid időre megemelkedik.

Hegesztőáram Az A. HU-9. oldal ellenőrző lámpa világít. A „+” vagy a „−” gomb 
megnyomásával beállítható a kívánt hegesztőáram. Ezt a változtatást 
a hegesztési folyamat alatt is el lehet végezni.

Slope-up idő Az Su C. HU-9. oldal ellenőrző lámpa világít. A funkció aktiválva van, 
és a „+” és „−” gombokkal 0 és 100 között módosítható. (A 0 az azonnali 
emelkedésnek felel meg, a 100 a késleltetett emelkedést jelenti hegesztőáramtól 
függően. Pl. a 100 érték 14 másodpercnek felel meg 165 A esetén)

Slope-down idő Az Sd D. HU-9. oldal ellenőrző lámpa világít. A funkció aktiválva van, 
és a „+” és „−” gombokkal 0 és 100 között módosítható. (A 0 az azonnali 
csökkenésnek felel meg, a 100 a késleltetett csökkenést jelenti hegesztőáramtól 
függően. Pl. a 100 érték 14 másodpercnek felel meg 165 A esetén)
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8. Karbantartás és tisztítás

9. Távirányító (opcionális)

9.1. Kézi távirányító (standard berendezésekhez)
Ha a hátoldali távirányító-csatlakozóaljzathoz kézi távirányító van csatlakoztatva (lásd még: 
11.2. fejezethez Kapcsolási rajz, HU-15. oldal), akkor a hegesztőáramot kizárólag a kézi távirányítóval 
lehet változtatni. A kezelőfelület „+” és „−” gombja ki van kapcsolva.

Gázutánáramlás A Gn E. HU-9. oldal ellenőrző lámpa világít. A funkció aktiválva van, 
és a „+” és „−” gombokkal 0 és 25 között másodperc módosítható 0,2 
másodperces lépésekben.

Túlmelegedés A túlmelegedés F. HU-9. oldal ellenőrző lámpája világít. A gép túlmelegedett és 
lekapcsol. Működő ventilátorral körülbelül 3 perces lehűlési idő után a gép 
ismét üzemkész.

Meghibásodások A meghibásodás B. HU-9. oldal ellenőrző lámpája világít. A vezérlés hibát 
észlelt és lekapcsolta a gépet. A megfelelő hibakód megjelenik a kijelzőn 
O. HU-9. oldal. A hibákhoz segítséget ebben a fejezetben talál: 10. fejezethez 
Zavarok és azok megszüntetése, HU-12. oldal

MEGJEGYZÉS
A gépet biztonsági okokból a Jäckle & Ess System GmbH cégnek vagy más felhatalmazott 
szakembernek évente egyszer DIN IEC 60974, 4. rész: 
• Ívhegesztő berendezések, 4. rész: Időszakos ellenőrzés és vizsgálat előírásai szerint használat 

közbeni biztonsági ellenőrzésnek kell alávetni.

VESZÉLY
Áramütés
A karbantartási, fenntartási, össze- és szétszerelési, illetve javítási munkálatok során mindig tartsa be 
a következőket:
• Kapcsolja ki az áramforrást.
• Zárja el a gázellátást.
• Zárja el a sűrített levegő csatlakozását.
• Válasszon le minden elektromos csatlakozást.
• Kapcsolja ki a teljes berendezést.

4. ábra Kézi távirányító csatlakoztatása
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10. Zavarok és azok megszüntetése WIG 165i

9.2. Láb-távirányító (standard berendezésekhez)
Ha a hátoldali távirányító-csatlakozóaljzathoz láb-távirányító van csatlakoztatva (lásd még: 
11.2. fejezethez Kapcsolási rajz, HU-15. oldal), akkor a maximális áramot a kezelőfelület „+” és „−” 
gombjaival lehet beállítani. A láb-távirányítóval csak a minimális áramerősség és a beállított maximális 
áramerősség között lehet dolgozni. Ezenkívül a készülék automatikusan átáll WIG 2 ütemű üzemmódra. 
A készülék a láb-távirányító működtetésével automatikusan elindul, anélkül, hogy szükség lenne külön 
indításra. Ugyanígy ki is kapcsol a pedál elengedésével.

10. Zavarok és azok megszüntetése

5. ábra Láb-távirányító csatlakoztatása

VESZÉLY
Illetéktelen személyek beavatkozása általi sérülésveszély és készülékkárosodás
Súlyos sérüléshez és jelentős készülékkárosodáshoz vezethet, ha a terméken szakszerűtlen javításokat 
vagy módosításokat hajtanak végre. A termékgarancia megszűnik, ha illetéktelen személyek végeznek 
javítást vagy módosítást a terméken.
• A készüléken, ill. a rendszeren kizárólag megfelelő képesítéssel rendelkező személyek végezhetnek 

munkálatokat.

3. táblázat Zavarok és azok megszüntetése

Zavar Ok Elhárítás

Hálózatra csatlakoztatva van és 
a főkapcsoló be / kijelző nem 
világít

• Nincs hálózati feszültség • Hálózati biztosíték ellenőrzése

• Hálózati kábel ellenőrzése

A hegesztőpisztoly nem működik 
a gomb megnyomásakor 

• Hegesztőpisztoly gombja meghibásodott

• Hegesztőpisztoly vezérlővezetéke 
megszakadt

• A hőmérséklet hibajelző lámpája kigyullad

• Hegesztőpisztoly gombjának ellenőrzése

• Hegesztőpisztoly vezérlővezetékének 
vizsgálata

• Lásd 5.2. fejezethez Kezelőelemek, 
HU-9. oldal (Kezelés)

Porózus hegesztési varrat • Munkadarab felületének tisztasága nem 
megfelelő (festék, rozsda, olaj, zsír)

• Felület megtisztítása

• Nincs védőgáz (mágnesszelep nem nyit) • Mágnesszelep ellenőrzése/cseréje

• Túl kevés védőgáz • Védőgáz-mennyiség ellenőrzése 
a nyomáscsökkentőn

• A gázvezeték ellenőrzése 
gázátfolyásmérővel, hogy nincs-e 
gázveszteség

E02, E14, E17 hibakód • Készülék túlmelegedése • A készüléket működő ventilátorral lehűlni 
hagyni

E03, E04, E15, E16, E18, E19 
Hibakód

• Hőmérséklet-érzékelő hibás • Vissza a gyárba javításra

E06 hibakód • Túl alacsony feszültség • Hálózati feszültség ellenőrzése

E12 hibakód • Nincs elektromos ív • A hegesztőpisztoly/pisztoly alkatrészek 
ellenőrzése
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11. Melléklet

11.1. Alkatrészek

6. ábra Elölnézet WIG 165i

4. táblázat WIG 165i külső pótalkatrészek

Tétel Megnevezés Cikkszám

A Markolat 305.179.005

B Fedél 715.094.104

C „Jäckle + Ess” matrica 087.000.125

D Tuchel 5 pólusú csatlakozóaljzat 410.005.012

Tuchel 7 pólusú csatlakozóaljzat 410.007.111

E DN5-1/8 gyorscsatlakozó 355.180.016

F BEB 35-50 beépített dugaszolóaljzat 422.031.024

G Előlap 304.165.001

A

B

C

D
E

F

G
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11. Melléklet WIG 165i

7. ábra Oldalnézet WIG 165i

5. táblázat WIG 165i külső pótalkatrészek

Tétel Megnevezés Cikkszám

H Kezelőpanel 600.165.002

I Inverter blokk 600.165.001

J Gumiláb 310.025.052

K Elülső lemez 715.094.101

L Mágnesszelep 24V DC 690.000.223

G1/4 – 1/8 szűkítő 354.184.035

M Hátlap 7158.094.104

N Hálózati kábel 3 × 2,5 mm² – 4 m 704.025.001

O Feszülésmentesítő csavar 420.011.002

P Világító billenőkapcsoló 440.160.037

H

I

J

K

L

M

N

O
P
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11.2. Kapcsolási rajz

8. ábra Kapcsolási terv WIG 165i
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