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1. Termék leírás:
A hagyományos lézerrel szemben a fiber lézer nagyobb fotoelektromos konverziós 
hatékonysággal, kisebb energiafelhasználással és jobb sugárminőséggel rendelkezik. 
A fiber lézerek kompaktak és használatra készek.

 Rugalmas lézerkimeneti módjának köszönhetően könnyen integrálható a rendszer 
 berendezéseibe.Ez a kézi lézerhegesztő gép egy ipari egy üzemmódú fiber 
lézerhegesztő gép, amely kiemelkedő sugárminőséggel, nagy hatékonysággal és 
kiváló megbízhatósággal rendelkezik, emellett pedig karbantartásmentes.

A termék főbb jellemzői:

   (1)K iváló sugárminőségű lézer kimenet;

   (2)N agy teljesítmény és nagy hatékonyság;

   (3)N agy megbízhatóság, hosszú élettartam;

   (4)K arbantartásmentesség;

   (5)K ompakt szerkezet;

   (6)K ényelmes vezérlőfelület;

   (7)G yors modulációs képesség;

   (8)F őként ipari alkalmazásokra tervezve.
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 2. 

 3. Biztonsági jelölés

 4. Lézerbiztonsági osztály

 5. Az EN 60825-1 európai szabvány besorolása alapján ez a  terméksorozat a  lézertermékek 
 4. osztályába  tartozik.  A termék 1080 nm-es vagy 1080 nm közeli hullámhosszúságú 
 lézersugarat  bocsát ki, és a kimene� fej által kibocsáto� op�kai teljesítmény meghaladja az 
1000 W-ot. Az ilyen fénynek való közvetlen vagy közvete� kite�ség a szem vagy a bőr 
károsodását okozhatja. Bár a sugárzás nem látható, a sugár visszafordíthatatlan  károsodást 
okozhat a  re�nán  vagy a szaruhártyán. A lézer használata során  mindig  megfelelő, tanúsíto� 
védőszemüveget kell viselni.

Ügyeljen  arra,  hogy  a  termék  működtetésekor  mindig  viseljen  megfelelő 
védőszemüveget.  A  védőszemüvegek  különböző  hullámhosszúságú  lézerekkel  
szemben biztosítanak  védelmet,  ezért  kérjük,  a  termékhez  megfelelő  
védőszemüveget válasszon.  A  lézer  működése  során  a  kimene�  fej  közvetlen  
megtekintése   védőszemüvegben  is  szigorúan  �los  (függetlenül  a�ól,  hogy  
megvilágíto� állapotban van-e vagy sem). 
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Köszönjük, hogy a Syrius-Tech Kft. kézi fiber lézerhegesztő gépét választotta. Ez a használati 
utasítás fontos biztonsági, üzemeltetési, karbantartási és egyéb hasznos információkkal látja el 
Önt. Ezért a termék használata előtt kérjük, hogy olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet. A 
termék biztonságos és optimális működésének biztosítása érdekében kérjük, figyeljen a 
következő megjegyzésekre és figyelmeztetésekre, valamint a jelen kézikönyvben található egyéb 
információkra.

2. Biztonságtechnikai információk:

1. Biztonságtechnikai információk

Súlyos személyi sérülést okozhat, vagy akár az emberi életet is veszélyeztethe�.

Általános személyi sérülést vagy a termékek és berendezések károsodását okozhatja.



2.1 . Biztonságtechnikai információk

1.  ábra A biztonsági azonosítók helye
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3.  A biztonsági azonosítók helye

3.1.  Op�kai védelem
A lézer kimene� lencséjében lévő por a lencse tönkremenetelét okozhatja..

3.2.  Elektromos biztonság
Kérjük, földelje a terméket a tápkábel PE vezetékén keresztül, és biztosítsa, hogy a földelés 
megfelelő és megbízható legyen.

Az 1. ábrán a termék biztonsági azonosítóinak a helye látható. Ezek a biztonsági jelölések a következők:
biztonsági figyelmeztetés, lézerkimene� fej figyelmeztetés, terméktanúsítvány, terméktábla stb.
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CE minősítésTermék márka

Nagy feszültség veszély!

Lézersugár veszély! Védőeszközök használata kötlelező!Lézerkimeneti fej figyelmeztetés!
4-es osztályú lézerminősítés!



1)  A lézerhegesztő gép működése során, kérjük, ne nézzen közvetlenül a lézer kimeneti fejre.
2)  Ne használja a fiber lézert homályos vagy sötét környezetben.
3)  A lézerhegesztő gép üzemeltetése során kérjük, szigorúan kövesse a termék kézikönyvében 
leírtakat, különben a lézer esetleges károsodása nem garanciális.
4) A termék nem rendelkezik beépíthető tartozékokkal, minden karbantartást a Syrius-Tech Kft.  
szervíztechnikusainak kell elvégezniük.
Az áramütés elkerülése érdekében, kérjük, ne távolítva el vagy sértse meg a címkéket és ne vegye 
le a fedelet, különben a termékben bekövetkező bármilyen kár nem garanciális..

Ha a termék földelve van, a termék burkolata feltöltődik, ami a kezelő személy 
sérülését okozhatja.

1)  Győződjön meg arról, hogy a váltakozó áramú feszültségellátás megfelelő.

A nem megfelelő csatlakozási mód vagy tápfeszültség helyrehozhatatlan 
károkat okoz a lézerben.

A termékben nincs olyan eszköz, amelyet a kezelő használhatna. 
Ne próbálja kinyitni a készülékházat, mert az érintkezési problémákhoz vezethet, és a garancia 
érvényét vesz

3.3.  Egyéb biztonsági intézkedések
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Kérjük olvassa el a mellékelt csomagolási listát.

A Booz Laser gondoskodik a lézerhegesztő gép teljes körű védelméről a szállítás során, 
a speciálisan erre a célra tervezett csomagolóanyagok és dobozok révén. 
A gondos szállítás ellenére a felhasználóknak a kicsomagolás előtt mindig gondosan ellenőrizniük
 kell, hogy a csomagolás megfelelően van-e elhelyezve, és hogy a terméken van-e bármilyen sérülés
 vagy rendellenesség, például horpadás, repedés vagy beázás. Ha bármilyen rendellenességet talál,
 kérjük, időben értesítsen minket, hogy a lehető leghamarabb foglalkozhassunk a problémával.
Kicsomagolás után kérjük, ellenőrizze, hogy a csomagolási listán szereplőn tételek egyeznek-e a 
ténylegesen kapott tételekkel. Ha bármilyen kérdése van, kérjük, időben lépjen kapcsolatba a

 az erre kijelölt technikusokkal.
A doboz kinyitásakor ügyelni kell arra, hogy a lézerberendezést ne érje erős rezgés vagy ütközés.
 A kivétel során az optikai szálat óvni kell mindenféle deformációtól, ha

Az optikai szál és a lézerfej precíziós optikai eszközök. 
Az optikai szál torzulása vagy túlzott hajlítása, valamint a lézerfej rezgése
 vagy ütközése helyrehozhatatlan károkat okoz a lézerben.

3.5. Kicsomagolás és ellenőrzés

3.4.  Csomagolási lista
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Üzemeltetési környezet
A termék alapvető üzemeltetési környezete a következő:

1.  táblázat: A lézer üzemeltetési környezete

A tápfeszültség Kétfázisú háromvezetékes rendszer
 220V±10%, 50/60Hz váltakozó áram

A tápegység teljesítménye Legalább 5 kW

Elhelyezés Lapos, egyenletes, rezgésmentes hely

Környezeti hőmérséklet 10℃～40℃

Páratartalom

Súly (csomagolás nélkül)

Kevesebb, mint70%

200 kg



Figyelmeztetés:
1)  A lézer használata előtt biztosítsa a megfelelő földelést.
2)  A termék nem rendelkezik beépíthető tartozékokkal, minden karbantartást
az erre megfelelő technikusoknak kell elvégezniük.
Az áramütés elkerülése érdekében, kérjük, ne távolítva el vagy sértse meg a 
címkéket és ne vegye le a fedelet, különben a termékben bekövetkező bármilyen

 kár nem garanciális.
3)  A lézer kimeneti feje az optikai szálhoz csatlakozik. Kérjük, gondosan ellenőrizze

 a kimeneti fejet a por vagy egyéb szennyeződések elkerülése érdekében. Kérjük, 
hogy a kimeneti lencse tisztításakor használjon speciális tisztítót.
4)  Ha a lézert nem a jelen kézikönyvben megadott módon használja, a lézer 
rendellenes működési állapotba kerülhet, ami károsodáshoz vezethet.
3)  A lézer működése közben szigorúan tilos a kimeneti fej szerelése. Ne nézzen 
közvetlenül a kimeneti fejre. Ügyeljen arra, hogy a gép működtetésekor viseljen
 megfelelő védőszemüveget.

       1)  Mielőtt a lézerhegesztő gépet a váltakozó áramú tápegységhez csatlakoztatná,
       győződjön meg róla, hogy megfelelő 220 V váltakozó feszültség van-e bekötve.
       A tápegységhez történő helytelen csatlakoztatás visszafordíthatatlan károkat okoz
       a lézerben.
       2)  Ha a lézert nem a jelen kézikönyvben megadott vezérlési és beállítási módnak 
       megfelelően üzemelteti, az károsodásokat okozhat.
       3)  A jó kollimációjú lézer kimenet érdekében nagyon fontos, hogy a lencsét a kimeneti 
       végén tisztán tartsa. Ellenkező esetben ez a lézer helyrehozhatatlan károsodását 
       okozza.
       4)  Fedje le a kollimátor védőfedelet, amikor a lézer nincs használatban; Ne érintse
       meg a lencsét a kimeneti végén; Ha szükséges, használjon speciális törlőkendőt 
       és alkoholt a lencse tisztításához.
       5)  Az optikai teljesítmény csökkenését okozhatja a fenti előírások nem megfelelő betartása,
       ilyen esetben a kárra a garancia nem terjed ki.

3.7. Termék adatok

1. táblázat: A termék technikai adatai

mód

optikai tulajdonságok
vizsgálati körnezet

3.6. Óvintézkedések
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Névleges kimeneti teljesítmény (W)

Működési mód

A kimenő fényfolt

Teljesítménybeállítási tartomány (%)

Központi hullámhossz(nm)

Kimenetiteljesítmény instabilitása

1000

Folytonos/moduláció

A forgó motor fényfoltja

<3%

1080 Névleges teljesítmény

Névleges kimeneti teljesítmény; 
Folyamatosműködési idő: 5 óra

vagy több;
Működésihőmérséklet: 25 ℃

10~100

Modulációs frekvencia (Hz)

Vörös fény kimeneti teljesítménye
 (mW)

50~5000 Névleges teljesítmény

0.5~1

A QBH kimeneti fej optikai jellemzői

Sugárminőség (BPP,mm mrad)

Numerikus apertúra

Fiber szál átmérő (μm)

<2

0.2

50

Névleges teljesítmény

10-15

5000

110cm*65cm*15cm

<200

Kimeneti szálhossz (m)

Elektromos jellemzők

Üzemi feszültség

Maximálisteljesítményfelvétel (W)

A vezérlési mód

Egyéb jellemzők

Befoglaló méret 
(szélesség, magasság, mélység)

Súly (kg)

Kétfázisú háromvezetékes rendszer
220V±10%, 50/60Hz

váltakozó áram

Superterminal /RS-232/AD
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Működési 
környezeti

hőmérséklettartomány (℃)

Páratartalom (%)

Tárolási hőmérséklet (℃)

Hűtési mód

10~40

<70

-10~60

Vízhűtés

Használat előtt készítse elő a berendezést.
1) A hűtőrendszer vízhőmérsékletének beállítása:
Nyáron (30 ℃ feletti környezeti hőmérséklet) 29±0,5 ℃. 
Télen (30 ℃ alatti környezeti hőmérséklet) 25±0,5 ℃.
Hűtőfolyadékra vonatkozó követelmények:
Hűtőfolyadékként tiszta víz használata ajánlott, a penész képződés és az esetleges eltömődés
 megakadályozása érdekében a vízhez javasolt etanolt adni (10%-os térfogatarányban). Ha a
környezeti hőmérséklet – 10 °C – 0 °C közé esik az etanol térfogatarányát 30%-ra kell növelni és 
a hűtővizet két havonta le kell cserélni. Ha a környezeti hőmérséklet -10 °C alatt van, kettős 
rendszerű (egyidejűleg fűtési funkcióval rendelkező) hűtőt kell használni és a hűtőrendszert 
megszakítás nélkül működésben kell tartani.
A hűtőrendszerre vonatkozó egyéb követelmények

Ha a lézer sokáig nincs használatban a hűtővizet ki kell üríteni. Ellenkező esetben a hűtőrendszer 
és/vagy a lézer helyrehozhatatlanul károsodik

A hűtőrendszer vízhőmérsékletét a környezeti hőmérsékletnek megfelelően állítsa be.
 Ha a vízhőmérsékletet túl magasra állítja, akkor a lézer nem tud megfelelően működni, 

ha pedig a vízhőmérsékletet túl alacsonyra állítja, akkor az a berendezésben 
visszafordíthatatlan károkat okozhat.

A lézer bekapcsolása előtt meg kell győződni arról, hogy a hűtőrendszer rendesen működik, 
és a víz hőmérséklete eléri a megfelelő hőmérsékletet (nyáron: 29 ± 0,5 ℃; télen: 25 ± 0,5 ℃).

A hűtőrendszer részletes leírását külön kézikönyv tartalmazza. 
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A berendezést megfelelő helyzetben kell vízszintesen elhelyezni és szükség szerint 
rögzíteni.
1)  A berendezés bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy a tápellátás (220V AC ± 10%, 50/60 Hz),
 és a földelés megfelelő-e.
2)  Csatlakoztasson minden tápkábelt és vezérlővezetéket feszültségmentes állapotban.
3)  Csatlakoztassa a hűtőrendszert a berendezéshez a be- és kimeneti víz jelölésének 
megfelelően.
4) Kérjük, ellenőrizze a lézerfejet, és végezze el a szükséges tisztítást, majd szerelje be a 
berendezésbe Ha a kimeneti fejen port talál, egyelőre ne folytassa a lézer telepítését és 
üzemeltetését.
5)  Az az optikai szál sérülésének megakadályozása érdekében, az átvezetők telepítése során 
ne feszítse, nyomja vagy hajlítsa túl a sárga/fém borítású védőhüvelyt.
6)  Telepítéskor és szétszereléskor óvatosan kezelje a lézerfejet, figyeljen arra, hogy a szerelés 
során ne rázódjon.
7)  Az összeszerelési helyet és környezetét tisztán kell tartani az átvezető kimeneti fej telepítése 
során, ellenkező esetben a kimenet szennyeződhet.
(Ne használjon ventilátoros hőelvezetést, a levegőben lévő nagyobb por elkerülése 
érdekében).
8)  A lézer optikai szál minimális hajlítási sugara nem lehet kevesebb, mint 20 cm a szállítás
 és a tárolás során. Összeszerelt állapotban a minimális hajlítási sugár nem lehet kevesebb,
mint 30 cm.

A lézer összes vezérlő vezetékének csatlakoztatását feszültségmentes állapotban
kell elvégezni. Az áram alatt történő szerelés a lézer károsodását okozhatja.

A kimeneti optikai szálat a lehető legtermészetesebb állapotban kell elhelyezni, 
torzulás mentesen.

A lézer károsodik, ha a kimeneti szál átmérője túl kicsi.

Telepítéskor és szétszereléskor óvatosan kezelje a lézerfejet, figyeljen arra, 
hogy a szerelés során ne rázkódjon.

A lézerfej összeszerelése előtt az optikai lencsének és a fejnek tisztának és 
szennyeződésmentesnek kell lennie. 

Kérjük, ügyeljen a fej védőburkolatára, hogy megakadályozza a szennyeződést. 
Ellenkező esetben a fej közvetett szennyeződését okozza.

3.8. Óvintézkedések a telepítéshez
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1.  Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e csatlakoztatva, és hogy a víztartály vízszintje 
megfelelő-e, és csak ezek helyessége után kapcsolja be a berendezést.
2.  Nyissa meg az argon/nitrogén védőgázt, és állítsa be az áramlási sebességet.
3.  Nyissa ki a készülék elülső ajtaját, fordítsa a lézerkulcsot "REM" állásba, és kapcsolja be a 
"Vészleállítás" gombot az óramutató járásával megegyező irányban.
4.  Nyomja meg a berendezés jobb oldalán lévő " Levegő bekapcsolás" gombot -- csavarja el a 
" Vészleállítás" gombot az óramutató járásával megegyező irányba -- csavarja el a " Rendszer
tápellátás" gombot jobbra -- nyomja meg a " A gép vízellátása" gombot, majd nyomja meg a "
Lézer bekapcsolás" gombot.

Nyitott állapot

Kapcsolópanel

4. A termék használata

4.1. A berendezés üzemeltetési folyamata：
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1.  Állítsa be a hűtő hőmérsékletét.
2.  Vezérlőpanel beállítása hegesztéshez (lásd: lézergép működtetése a kijelző panel segítségével)
3.  Kapcsolja be a lézert, engedélyezve a "NO" jelzést a vezérlő kijelző panelen.
4.  Hegesztés közben a földelő bilincset a hegesztési felületre kell rögzíteni, a megfelelő földelés 
Figyelem!!! Hegesztés előtt meg kell győződni arról, hogy a hűtővíz eléri a beállított hőmérsékleti 
tartományt, különben a lézer helyrehozhatatlan károsodását okozhatja.

 A kijelző panel működtetéséhez a szükséges információk megtalálhatók az ND18A kézi hegesztőfej 
(hőmérséklet-szabályozós változat) és integrált huzaladagoló kézikönyvében.

4.2. A kijelző panel és a hegesztőpisztoly működtetése:

5.1. Általános jellemzők
A WF-007A többfunkciós automata huzalellátó gép központi eleme egy nagy sebességű 
mikroprocesszor.
Az intelligens vezérlőrendszert az ipari szabványoknak megfelelően tervezték és gyártották. 
A rendszer stabil és megbízható, hasznos funkciókkal és egyszerű működéssel rendelkezik.
 Az eszköz nagy fényerejű intuitív digitális kijelzővel rendelkezik. Minden művelet elvégezhető 
az érintő kijelző 12 gombjának segítségével.

A vezérlőpanel előnézetben

5. Paraméterek beállítása a vezérlőpanel segítségével
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[+] [-] gomb
Működés közben: a huzal adagolási sebesség állítható vele. 

A [+] megnyomásával növelheti a sebességet a [-] gomb megnyomásakor, pedig 
a sebesség csökken.Beállítási állapotban: az egyes paraméterelemek értékét

 állíthatja be [+] és [-] gombmegnyomásával. 
A[+] gomb megnyomásakor, a paraméter értéke növekszik; a [-] gomb 

megnyomásakor a paraméter értéke csökken.

A gombok használataA WF-007A kezelőpanelén 12 gomb található, az egyes gombok funkciói 
az alábbi táblázatban vannak feltüntetve.

Paraméter beállítási gombok: 
Működési állapotban: A gombok nem használhatók.

Beállítás állapotban: A felfelé vagy lefelé gomb
megnyomásával a különböző paraméterek választhatók ki.

A felfelé gomb megnyomásával felfelé haladva, a lefelé gomb megnyomásával, 
pedig lefelé haladva víálaszthatók a paraméterek.

[Futás] gomb:
 készenléti állapotban:  nyomja meg a[Futás] gombot a működési állapotba való 

belépéshez. Ekkor a [Futás] jelzőfény világít a kijelzőn.

Működési mód ablak
Készenléti állapot: kiválaszthatja a működési módot, beleértve akövetkezőket:

 folyamatoshuzaltovábbítás 2T, folyamatos huzaltovábbítás 4T, pulzáló/szakaszos 
huzaltovábbítás.

Beállítási állapot: kiválaszthatja azt a működési módot, amelyben a
paramétereket be akarja állítani, azaz kiválaszthatja, hogy melyik működési módban 

milyenparamétereket akar beállítani.Például: ha az aktuálisan
kiválasztott üzemmód a folyamatos huzal betáplálás 2T (a jelzőfény világít), 

akkor a jelenleg beállított paraméter folyamatos.

13



[Paraméter] gomb: 
készenléti állapotban: nyomja meg a [Paraméter] gombot a paraméterbeállítási 

állapotba való belépéshez. Ekkor a [Beállítások] jelzőfény villog.

[Paraméter mentése] gomb:
Működési állapotban: a beállított huzaladagolási sebesség értékét az EEPROM

memóriában tárolja, így legközelebb is egyszerűen használható.
Beállított állapot: az EEPROM-ban tárolt paraméterértékek beállítása.

[Kézi huzalvisszahúzás] gomb:
 a [Kézi huzalvisszahúzás] gomb megnyomásával a  huzal visszahúzása 

meghatározott sebességgel történik; a gomb elengedése után leáll a huzalvisszahúzás
 vagy visszatér az aktuális üzemmódba.

[Kézi huzaladagolás] gomb:
 a [Kézi huzaladagolás] gomb megnyomásával a  huzaladagolás meghatározott 

sebességgel történik; a gomb elengedése után leáll a  huzaladagolás vagy visszatér 
az aktuális üzemmódba.

[Stop] gomb:
 Működési állapotban nyomja meg a [Stop] gombot a működési állapot leállításához 

és a készenléti állapotba való visszatéréshez.

14



A munka státusz leírása:
A WF-007A három működési állapottal rendelkezik: készenléti állapot, paraméterbeállítási állapot 
és működési állapot. A bekapcsolás után a készülék készenléti állapotba kerül.

Az egyéb munkakörülményeket a következő pontok részletesen ismertetik.

5.2. Paraméterbeállítási művelet
Belépés a paraméterbeállítási módba:
Készenléti állapotban nyomja meg a [Paraméterbeállítás] gombot a paraméterbeállítási módba 
való belépéshez.

Jelzőfény.A kijelzőn az aktuális paraméter értéke jelenik meg.
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A paraméterek beállításának módja
A〖▲〗〖▼〗gombok segítségével válassza ki a beállítási módot. A beállítási módban a beállítani
 kívánt paraméterek kiválasztásához nyomja meg〖▲〗〖▼〗gombokat (ekkor az aktuális 
paraméter jelzőfénye ennek megfelelően világít). Ezután válassza ki a beállítandó paramétert.
A digitális kijelzőn megjelenik az aktuális paraméter értéke. Ekkor az aktuális paraméter a [+] [-] 
gombok segítségével a kívánt értékre állítható. Miután az összes paramétert beállította, nyomja 
meg a [Paraméter mentés] gombot a paraméterek mentéséhez és a paraméterbeállítási módból 
való kilépéshez, ekkor a gép visszaáll a készenléti állapotba. Ekkor nyomja meg a [Működés] 
gombot a működési állapotba való
belépéshez; A [Stop] gombot is megnyomhatja a paraméterbeállítási módból való kilépéshez, de a
 paraméterek ekkor nem kerülnek elmentésre, csak az aktuális működésre lesz érvényes, majd a 
gép kikapcsolása után a beállított paraméter elveszik.

A paraméterbeállítás és a működési mód közötti összefüggés:
A WF-007A vezérlőrendszer összesen 6 paraméterbeállítási elemmel rendelkezik, de nem minden 
elem alkalmas minden üzemmódhoz, az egyes paraméterek és az üzemmódok közötti megfelelő 
kapcsolat, valamint az egyes paraméterek állítható értéktartománya az alábbi táblázatban látható:

0-5 ● ● ●

0-600 ● ● ●

0-20 ● ● ●

0-20 ● ● ●

0-10 ○ ○ ●

0-10 ○ ○ ●

Paraméterek Pulzáló/szakaszos
huzaladagolás

A működési mód

A paraméterek
beállítható
értékai

Folyamatos 
huzaladagolás
2T

Folyamatos 
huzaladagolás
4T

Késleltetési idő (s)

Huzalelőtolási sebesség 
(cm/perc)

Visszahúzási idő (s)

A hegesztőgép indításának
késleltetése (s)

A hegesztőgép indításának
késleltetése (s)

Szünetidő (s)
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Belépés a működési állapotba:
A készenléti állapotban nyomja meg a [Futás] gombot a működési állapotba való belépéshez, 
a [Futás] jelzőfény világít a kijelzőn, a digitális kijelző, pedig az aktuális huzalelőtolási sebességet

 mutatja.

A gép bekapcsolása után a rendszer készenléti állapotba kerül, ha az utolsó futtatás paramétereit
szeretné használni, akkor nyomja meg közvetlenül a [Művelet] gombot, hogy belépjen a működési
állapotba, és nyomja meg az indítókapcsolót a huzalelőtolási művelet megkezdéséhez.
Ha készenléti üzemmódban szeretné megváltoztatni a működési módot a felelé és lefelé gombok 
segítségével kiválaszthatja a
működési módot, majd nyomja meg a [Futás] gombot a működési állapotba való belépéshez, és 
nyomja meg a [Start] gombot a huzaladagolási művelet elindításához.
Ha először használja, vagy nem állította még be a megfelelő
paramétereket, akkor készenléti állapotban először meg kell nyomnia a [Paraméter beállítás] 
gombot a paraméterbeállítási módba lépéshez, majd a paraméterek beállítása után 
(a részleteket lásd a
paraméterbeállítási művelet fejezetben), nyomja meg a [Művelet] gombot a huzaladagolási művelet 
elindításához. A huzaladagolási sebesség közvetlenül a [+] [-] gomb segítségével állítható be. 
A beállítás után a beállított huzaladagolási sebesség a [Paraméter
mentése] gomb megnyomásával tárolható a rendszer EEPROM- jában. Ekkor a beállított 
huzaladagolási sebesség értéke mentésrekerül és a gép kikapcsolását követően is használható.
Ha nem menti el a beállított értéket, akkor az érték csak az aktuális műveletre érvényes és a gép
kikapcsolása után az utolsó mentett értékre áll vissza.

5.3. A huzaladagoló működése

Ábra: Működési állapotban a huzalelőtolási sebesség
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6. Hibadiagnosztika és rendszeres karbantartás

Táblázat: Hibadiagnosztika

Összetekeredett huzaltovábbító cső Egyenesítse ki a huzaltovábbító csövet

A huzaltovábbító görgő nincs beállítva Állítsa be a huzaltovábbító görgőt, hogy
 igazodjon a huzalvezető csőhöz.

A huzalvezető cső eltömődött Cserélje ki a csövet

Nem elég a huzaltovábbítóerő Lazítsa meg a tárcsaféket

A huzalvezető cső eltört Cserélje ki a csövet

F3 A huzal adagolási 
sebesség nem egyenletes

A digitális fordulatszámmérő elromlott Cserélje ki a fordulatszámmérőt

A fő vezérlőpanel hibás Cserélje ki a fő vezérlőpanelt

A huzal a dobon összetekeredett Távolítsa el a csomós részeket, 
és tekerje vissza a huzalt.

Nem illeszkedő vagy kopott 
huzalvezető cső Cserélje ki a csövet

A huzaltovábbító görgő nem megfelelő Cserélje ki a huzaltovábbító görgőt

Az szorítóerő nem megfelelő Növelje a szorítóerőt

A huzaladagoló relé meghibásodott Cserléje ki

F4 Nem működik a 
késleltetett huzal adagolás

A fő vezérlőpanel hibás Cserélje ki a fő vezérlőpanelt

A potenciométer és a késleltető 
relé elromlott Cserélje ki a potenciométert és a relét.

A huzaladagoló relé meghibásodott Cserléje ki

F5 A huzalt nem lehet 
visszatekerni a dobra

A fő vezérlőpanel hibás Cserélje ki a fő vezérlőpanelt

A potenciométer és a visszahúzó 
egység elromlott Cserélje ki

A huzaladagoló relé meghibásodott Cserléje ki

A sebességszabályozó gomb eltört Cserélje ki a gombot

F6
A szakaszos 

huzaltovábbítás 
nem működik

A fő vezérlőpanel hibás Cserélje ki a fő vezérlőpanelt

A szakaszos huzaltovábbítás
 és a választókapcsoló elromlott

Cserélje ki a huzaltovábbítót és a 
választókapcsolót, amely elromlott

A leállítási idő és a huzal betáplálási
 idő beállítási gombja eltört Cserélje ki a gombot
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Cserélje ki a huzaltovábbító görgőket 
a huzalnak megfelelő átmérőre

A huzalvezető cső eltömődött Cserélje ki vagy tisztítsa meg a csövet

A huzalvezető cső hajlítási 
szöge kisebb, mint 30°

Fektesse le a huzalvezető csövet
 a lehető legegyenesebben

A huzalvezető cső deformálódott,
 összenyomódott

A huzal továbbítás 
nem megfelelő a 

pisztolyban

A huzaltovábbító görgő nincs
 szorosan rögzítve

Feszítse meg/ Rögzítse 
megfelelően a görgőket

Helytelen csatlakozás a pisztoly 
és a huzalvezető cső között

Csatlakoztassa a huzalvezető 
csövet a pisztolyhoz

A huzal túlzott visszahúzódása
Csavarja ki a huzaladagoló fúvókát,
a kapcsolóval adagoljon még huzalt, 
majd helyezze be huzalt a fúvókába.

A huzaladagoló motor
 nem tud leállni

A főkapcsoló elromlott Cserélje ki a főkapcsolót

Cserélje ki a főkapcsolótA főkapcsoló vezérlőkábele elszakadt

Rövidzárlat a hálózati aljzatban Cserélje ki a vezérlő kábelt

A huzaladagoló relé meghibásodott Cserélje ki

Vezérlőpanel meghibásodás Cserélje ki a hibás relét

Egyéb meghibásodás Nem ismert ok miatt Cserélje ki az alaplapot

F7 Nem működik a 
huzaltovábbítás

Cserélje ki a csövet

A  huzaltovábbító görgő 
nincs kicserélve

F8

F9

F10

Egyéb kiegészítések
1.  Amikor nincs használatban, a huzaladagoló gépet hűvös, száraz és portól mentes helyen kell tárolni;
2.  A sérülések elkerülése érdekében ne tegyen más tárgyat a huzaladagoló gépre.
3.  Az új huzaldob beszerelése előtt fújja át a huzalvezető cső belsejét sűrített levegővel, annak
 érdekében, hogy eltávolítsa a szennyeződéseket.
4.  Cserélje ki a huzalt, ha az súlyosan deformálódott, meghajlott, vagy károsodott.
5.  Ellenőrizze és rendszeresen cserélje ki a huzaladagoló motor keféjét. 6 mm-nél nem nagyobb 

6.1. A hűtőegység működése
A hűtőegység működtetéséhez szükséges információk külön kézikönyvben találhatók. 
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