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Návod k obsluze – záznam dat svařování
(překlad originálního návodu k obsluze)

CZ

Nejprve si pečlivě přečtěte návod k obsluze příslušného přístroje.
Tento dokument je návod k obsluze pro doplňkovou funkci zařízení pro záznam dat 
svařování a platí coby dodatek k návodu k obsluze přístroje.

Ovládací jednotka
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 1. 
27 Tlačítko „Nahoru“
28. Tlačítko „Dolů“
29. Tlačítko Ohřev „Zap/Vyp“
30. Tlačítko Pohon „Zap/Vyp“
31. LED dioda Stav
32. «e-Drive»
33. Ukazatel funkcí
34. Provozní indikace
35. Ukazatel stavu „Oblast 1“
36. Ukazatel stavu „Oblast 2“

Popis symbolů na displeji

Název uložené hodnoty Aktuálně vybraný profil. U názvů profilů s více než 6 znaky se zobrazí nejprve 
prvních 6 znaků a potom zbývající znaky.

230 V Aktuální síťové napětí na síťovém konektoru

001 Aktuální číslo souboru záznamu dat svařování

Ukazatel stavu „Oblast 1“ (35)

Podpětí Přepětí

Ohřev
(pouze při aktivním ohřevu)

Blokování tlačítek
(pouze při aktivním blokování tlačítek)

Ukazatel stavu „Oblast 2“ (36)

GPS

WLAN
(viz kap. Synchronizace dat)

Existuje výstražné hlášení
(viz kap. Výstražná a chybová hlášení)

Záznam dat
(viz kap. Provést záznam dat svařování)
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Přehled provozní indikace

Machine Setup  
(Nastavení stroje)
Select Unit  
(Výběr jednotky):
Nastavení použité jednotky 
(metrické/imperiální) pro Unit 
Speed, Unit Heat a Unit Force.

Select Unit Speed  
(Výběr rychlosti jednotky):
Individuální nastavení rychlosti 
použité jednotky (metrické/
imperiální)

Select Unit Heat  
(Výběr teploty jednotky):
Individuální nastavení teploty 
použité jednotky (metrické/
imperiální)

Select Unit Force  
(Výběr síly jednotky):
Individuální nastavení síly 
použité jednotky (metrické/
imperiální)

LCD Contrast  
(Kontrast LCD):
Nastavení kontrastu LCD

LCD Backlight  
(Podsvícení LCD):
Nastavení podsvícení displeje

Key Backlight  
(Podsvícení klávesnice):
Nastavení podsvícení  
klávesnice

Welding Data Record 
(Záznam dat svařování)
Set Date & Time  
(Nastavení data a času):
Nastavení data a času
Data Recording  
(Záznam dat):
Je-li aktivováno „Data Recording 
(Záznam dat)“, zaznamenávají 
se data svařování.
Tovární nastavení deaktivováno.
Seam Naming  
(Pojmenování svaru):
Je-li aktivováno „Seam Naming 
(Pojmenování svaru)“, připojí se 
k názvu souboru „Seam Name 
(Název svaru)“ a „Roll Name 
(Název role)“ v záznamovém 
souboru se uloží.
Tovární nastavení deaktivováno.
Set Seam Name  
(Nastavení názvu svaru):
Zadejte dodatek k názvu.
Set Roll Name  
(Nastavení názvu role):
Zadejte označení role materiálu.
Init. Value Record.  
(Záznam poč. hodnoty):
Nastavení prahové hodnoty  
pro záznam dat svařování.
Alarm:
Je-li aktivován „Alarm“, aktuální 
hodnoty s mezními hodnotami 
alarmu se monitorují, zobrazují 
na displeji a zaznamenávají.
Tovární nastavení aktivováno.
Audible Alarm  
(Zvukový alarm):
Je-li aktivován „Audible Alarm 
(Zvukový alarm)“, následuje 
akustický signál, pokud aktuální 
hodnota nedosáhne, příp. pře-
kročí nastavenou mezní hodnotu 
alarmu. 
Tovární nastavení aktivováno.
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Přehled provozní indikace

Alarm min. Heat  
(Alarm min. teplota):
Alarm max. Heat  
(Alarm max. teplota):
Nastavení mezních hodnot 
alarmu pro teplotu.
Alarm min. Force  
(Alarm min. síla):
Alarm max. Force  
(Alarm max. síla):
Nastavení mezních  
hodnot alarmu pro sílu.
Alarm Speed Tol.  
(Alarm tol. rychlosti):
Nastavení tolerance alarmu 
pro rychlost.
Distance Interval  
(Distanční interval):
Nastavení distančního inter-
valu. Po zdolání distančního 
intervalu se záznam dat svařo-
vání zaeviduje a uloží.
Free Memory Space  
(Volná paměť):
Volné paměťové místo  
na paměťové kartě. 
Kapacita: min. 4 GB.
GPS:
Je-li aktivováno „GPS“, zaevi-
dují se informace o pozici  
GPS modulu.
Tovární nastavení aktivováno.
Show GPS Position  
(Zobrazení polohy GPS):
Aktuální geo-pozice, pokud 
má GPS modul dostatečný 
satelitní příjem a může zjistit 
polohu.

WLAN:
Je-li aktivováno „WLAN“,  
lze zaznamenaná data svařo-
vání přenést k aplikaci LQS.
Tovární nastavení aktivováno.
„WLAN Mode (Režim WLAN)“ 
musí být „AccessPt“.

Reset to defaults  
(Návrat k továrnímu 
nastavení)
Jestliže zvolíte menu „Reset to 
defaults“ (Návrat k továrnímu 
nastavení) a potvrdíte výběrem 
funkce, vymažou se všechny 
profily specifické pro zákaz-
níka. Nastavení, která byla 
změněna přes menu Setup 
(Nastavení), se vrátí na tovární 
nastavení.
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1

K dispozici pouze v režimu  
„Advanced Mode“ 

(Rozšířené možnosti)
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Popis funkce záznam dat svařování

Příprava záznamu dat svařování

Příprava záznamu dat svařování

Pomocí funkce pro záznam dat svařování se zaznamenává rychlost, teplota a spojovací síla během svařování  
v délce svaru v definovaném distančním intervalu.

Ke každé veličině rychlost, teplota a spojovací síla lze nastavit hodnoty alarmu. Svařovací automat zaprotokoluje 
během záznamu dat svařování, pokud dojde k opuštění hodnoty alarmu, a vydá akustický signál alarmu  
(monitorování hodnot alarmu a akustický signál alarmu musí být aktivovány).

Zaznamenaná data se vyhodnocují pomocí separátního uživatelského softwaru „LQS-App“.

V menu Nastavení se musí před záznamem dat svařování nastavit následující parametry:
• Zkontrolujte datum a čas a v případě potřeby opravte.
• Zkontrolujte, zda je záznam dat svařování aktivován.
• Volitelně dle potřeby: Aktivujte nebo deaktivujte dodatek k názvu.
• Volitelně dle potřeby: Zadejte společný dodatek k názvu.
• Volitelně dle potřeby: Zadejte označení role materiálu.
• Nastavte prahovou hodnotu síly pro start/konec záznamu dle potřeby.
• Zkontrolujte, zda je alarm aktivován.
• Důležité: Je-li alarm deaktivován, pak se hodnoty alarmu nesledují a události se neprotokolují v souboru  

s daty svařování.
• Akustický alarm aktivujte či deaktivujte dle potřeby.
• Nastavte prahové hodnoty alarmu pro minimální a maximální teplotu.
• Nastavte prahové hodnoty alarmu pro minimální a maximální sílu.
• Nastavte prahové hodnoty alarmu pro rychlostní toleranci.
• Nastavte distanční interval pro záznam.
• Evidenci GPS polohy deaktivujte či aktivujte dle potřeby.

Grafika uvedená níže znázorňuje schematicky průběh svařování. Horizontálně je zanesena vždy vzdálenost v délce 
svaru. Vertikálně je v příslušných diagramech zaznamenána rychlost, teplota a síla a v jaké vztahu jsou k tomu 
nastavované parametry.
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  Opustí-li některá veličina příslušnou hodnotu alarmu, zaprotokoluje se to v souboru se záznamy,  
pokud je aktivován „Alarm“.

 Zazní výstražný signál, pokud je aktivován „Akustický alarm“.
 Ve zvolené vzdálenost jsou zaznamenávána data. 

1. Vzdálenost
2. Požadovaná hodnota rychlost
3. Aktuální rychlost
4. Alarm tolerance rychlosti
5. Požadovaná hodnota teplota

6. Aktuální teplota
7. Alarm max. teplota
8. Alarm min. teplota
9. Start svařování
10. Konec svařování

11. Alarm max. síla
12. Alarm min. síla
13.  Prahová hodnota síly pro záznam
14. Distanční interval



51

Příprava záznamu dat svařování

Nastavení data a času pro záznam dat svařování

Rozsah nastavení parametrů je sestaven v následující tabulce.

• V ukazateli funkcí (33) zvolte otáčením «e-Drive»  menu Nastavení  . 
• «e-Drive»  krátce stiskněte.
• V menu „Setup (Nastavení)“ zvolte výběr „Welding Data Record. (Záznam dat svařování)“ otáčením «e-Drive»   

a krátce stiskněte.
• Otáčením «e-Drive»  zvolte „Set Date & Time (Nastavení data a času)“ a «e-Drive»  krátce stiskněte.
• Pro nastavení hodin zvolte otáčením «e-Drive»  „Set Hour (Nastavení hodin)“ a «e-Drive»  krátce stiskněte. 
 Otáčením «e-Drive»  nastavte hodnotu a «e-Drive»  krátce stiskněte.
• Pro nastavení minut, roku a dne zvolte otáčením «e-Drive»  příslušný zápis menu a «e-Drive»   

krátce stiskněte. 
 Otáčením «e-Drive»  nastavte hodnotu a «e-Drive»  krátce stiskněte.
• V ukazateli funkcí (33) zvolte otáčením «e-Drive»  symbol „Zpět k provozní indikaci“ .
 Provedená nastavení přístroj uloží.

1. „Alarm min. teplota“ nemůže být větší než „Alarm max. teplota“.
2. „Alarm max. teplota“ nemůže být menší než „Alarm min. teplota“.
3. „Alarm min. síla“ nemůže být větší než „Alarm max. síla“.
4. „Alarm max. síla“ nemůže být menší než „Alarm min. síla“.
5.  Při překročení maximální spojovací síly 1 500 N / 337 lbf se může vyskytnou mechanické poškození.

Parametr Rozsah nastavení Rozsah nastavení

Prahová hodnota pro záznam N 100 – 500 lbf 22 – 112

Alarm min. teplota 1 °C 80 – 460 °F 176 – 860

Alarm max. teplota 2 °C 80 – 460 °F 176 – 860

Alarm min. síla 3 N 200 – 1 750 5 lbf 45 – 393 5

Alarm max. síla 4 N 200 – 1 750 5 lbf 45 – 393 5

Alarm tolerance rychlosti cm 5 – 20 in 2 – 8

Distanční interval cm 5 – 2 000 in 2 – 787
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Nastavení parametrů pro záznam dat svařování

• V ukazateli funkcí (33) zvolte otáčením «e-Drive»  menu Nastavení  . 

• «e-Drive»  krátce stiskněte.
• V menu „Setup (Nastavení)“ zvolte výběr „Welding Data Record. (Záznam dat svařování)“ otáčením  

«e-Drive»  a krátce stiskněte.

Zapnutí záznamu dat:

• Otáčením «e-Drive»  zvolte „Data Recording (Záznam dat)“ a «e-Drive»  krátce stiskněte.

 Otáčením «e-Drive»  nastavte „I“ a «e-Drive»  krátce stiskněte.

Zapnutí dodatku k názvu pro svar (volitelně, dle potřeby):

• Otáčením «e-Drive»  zvolte „Seam Naming (Pojmenování svaru)“ a «e-Drive»  krátce stiskněte.

 Otáčením «e-Drive»  nastavte „I“ a «e-Drive»  krátce stiskněte.

Nastavení názvu svaru (volitelně, dle potřeby):

• Otáčením «e-Drive»  zvolte „Set Seam Name (Nastavení názvu svaru)“ a «e-Drive»  krátce stiskněte.
 V řádce úplně nahoře se zobrazí aktuální název. „--“ znamená Název není definován.
 Otáčením «e-Drive»  zvolte „Edit Seam Name (Změna názvu svaru)“ a «e-Drive»  krátce stiskněte.
 Zadejte požadované označení názvu (viz kap. „Zadávání názvů a hesel“), následně zvolte 
 symbol  a stisknutím «e-Drive»  potvrďte.

Nastavení názvu role (volitelně, dle potřeby):
• Postup pro nastavení viz Nastavení názvu svaru.

Nastavení prahové hodnoty pro záznam:

• Otáčením «e-Drive» zvolte  „Init. Value Record. (Záznam poč. hodnoty)“ a «e-Drive»  krátce stiskněte.

 Otáčením «e-Drive»  nastavte hodnotu a «e-Drive»  krátce stiskněte.

Vypnutí monitorování hodnoty alarmu (volitelně, dle potřeby):

• Postup pro nastavení viz Zapnutí záznamu dat.

   Důležité: Je-li alarm vypnutý, pak se překročené hodnoty alarmu nezaznamenávají.

Vypnutí akustického alarmu (volitelně, dle potřeby):

• Postup pro nastavení viz Zapnutí záznamu dat.

Nastavení alarmu pro minimální teplotu:
• Postup pro nastavení viz Nastavení prahové hodnoty pro záznam.
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Nastavení alarmu pro maximální teplotu:
• Postup pro nastavení viz Nastavení prahové hodnoty pro záznam.

Nastavení alarmu pro minimální sílu:
• Postup pro nastavení viz Nastavení prahové hodnoty pro záznam.

Nastavení alarmu pro maximální sílu:
• Postup pro nastavení viz Nastavení prahové hodnoty pro záznam.

Nastavení alarmu pro rychlostní toleranci:
• Postup pro nastavení viz Nastavení prahové hodnoty pro záznam.

Nastavení distančního intervalu:
• Postup pro nastavení viz Nastavení prahové hodnoty pro záznam.

Vypnutí GPS (volitelně, dle potřeby):
• Postup pro nastavení viz Zapnutí záznamu dat.
• V ukazateli funkcí (33) zvolte otáčením «e-Drive»  symbol „Zpět k provozní indikaci“  .

Nastavení parametrů pro záznam dat svařování

Provedení záznamu dat svařování

• Nastavte parametry pro záznam dat svařování (viz kapitoly  
„Příprava záznamu dat svařování“ a „Nastavení dat pro záznam 
dat svařování“).

• Nastavte požadované hodnoty pro teplotu a rychlost
  (viz návod k obsluze přístroje, kapitola „Nastavení rychlosti 

a teploty před svařováním“).
• Zapněte ohřev a pohon.
  Ve stavovém řádku (35) se alternativně k zobrazení síťového 

napětí zobrazí číslo souboru a bliká symbol .
• Aktivujte upínací rameno.
  Jakmile překročí síla nastavenou prahovou hodnotu, začne záznam.
  Ve stavovém řádku (35) se alternativně k zobrazení síťového 

napětí zobrazí číslo souboru a bliká symbol .
• Pokud se během svařování překročí nastavená hodnota alarmu  

a pokud je zapnuté monitorování hodnoty alarmu, zobrazí se 
tento stav na displeji 

  (viz kapitola „Záznam dat svařování – znázornění překročení 
hodnoty alarmu“).

 V takovém případě je nutné provést úpravy dle dané situace
  (viz návod k obsluze přístroje, kapitola „Nastavení rychlosti 

a teploty během svařování“).
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Záznam dat svařování – znázornění překročení hodnoty alarmu během  
svářecího procesu

Rychlost:
• Opustí-li rychlost spodní toleranci, pak 
- bliká indikace rychlosti,
- se před aktuální hodnotou zobrazí znaménko „<“.
- Pokud je aktivován akustický alarm, zazní výstražný signál.
• Opustí-li rychlost horní toleranci, pak 
- bliká indikace rychlosti,
- se před aktuální hodnotou zobrazí znaménko „>“.
- Pokud je aktivován akustický alarm, zazní výstražný signál.

Teplota:
• Nedosáhne-li teplota minimální hodnoty alarmu, pak 
- bliká indikace teploty,
- se před aktuální hodnotou zobrazí znaménko „<“.
- Pokud je aktivován akustický alarm, zazní výstražný signál.
• Překročí-li teplota maximální hodnotu alarmu, pak 
- bliká indikace teploty,
- se před aktuální hodnotou zobrazí znaménko „>“.
- Pokud je aktivován akustický alarm, zazní výstražný signál.

Síla:
• Nedosáhne-li síla minimální hodnoty alarmu, pak 
- bliká indikace síly,
- se před aktuální hodnotou zobrazí znaménko „<“.
- Pokud je aktivován akustický alarm, zazní výstražný signál.
• Překročí-li síla maximální hodnoty alarmu, pak 
- bliká indikace síly,
- se před aktuální hodnotou zobrazí znaménko „>“.
- Pokud je aktivován akustický alarm, zazní výstražný signál. 

• Na konci svaru uvolněte upínací rameno.
 Jakmile nedosáhne síla nastavené prahové hodnoty, záznam se zastaví.
  Připraví se další soubor záznamu. Ve stavovém řádku (35) se alternativně k zobrazení síťového napětí zobrazí 

číslo nového souboru a bliká symbol  .

Ukončete svařování.
• Po ukončení svářeckých prací vypněte pohon.
• Vypněte ohřev.

• Počkejte, dokud symbol  nepřestane blikat.
• Vypněte přístroj hlavním vypínačem.

Je-li aktivovaný „Alarm“, pak se během svařování průběžně sleduje, zda se rychlost, teplota nebo síla nacházejí  
v rámci definovaných hodnot alarmu. Pokud ne, zobrazí se tento případ na přístroji.

Provedení záznamu dat svařování
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Záznam dat svařování, soubory s daty svařování

Svařování bez záznamu dat

Přerušení síťového napájení

Pro každé svařování se vyhotoví vlastní soubor s daty svařování. Svařování se spustí při aktivaci upínacího ramene 
a skončí při uvolnění upínacího ramene.
Jeden svar se skládá alespoň z jednoho svařování. Může se však skládat i z několika svařování, pokud to je kvůli 
průběhu svářecího procesu nutné.

Název souboru s daty svařování se skládá z údajů ohledně označení přístroje, data, času, průběžného čísla  
a volitelně také z dodatku k názvu.
Průběžné číslo začíná každý nový den s 001 a může činit maximálně 999.

Pro provedení svařování bez záznamu dat se musí v menu Setup (Nastavení) vypnout záznam dat.

• V ukazateli funkcí (33) zvolte otáčením «e-Drive»  menu Nastavení .
• «e-Drive»  krátce stiskněte.
• V menu „Setup (Nastavení)“ zvolte výběr „Welding Data Record. (Záznam dat svařování)“ otáčením  

«e-Drive»  a krátce stiskněte.

• Otáčením «e-Drive»  zvolte „Data Recording (Záznam dat)“ a «e-Drive»  krátce stiskněte.

 Otáčením «e-Drive»  nastavte „0“ a «e-Drive»  krátce stiskněte.

• V ukazateli funkcí (33) zvolte otáčením «e-Drive»  symbol „Zpět k provozní indikaci“  .

Stav přístroje před  
přerušením síťového napájení

Doba přerušení 
síťového napájení

Stav přístroje po přerušení  
síťového napájení

Pohon a ohřev jsou zapnuté
(proces svařování a záznam dat). ≤ 5 s

Přístroj poběží dál bez ochrany proti 
opětovnému rozběhu se stejným 
nastavením jako před přerušením.
Záznam dat pokračuje a data budou 
přidána do souboru vyhotoveného před 
přerušením síťového napájení.

Pohon a ohřev jsou zapnuté
(proces svařování a záznam dat). > 5 s

Přístroj se spustí a na displeji se objeví 
úvodní zobrazení.
Data svařování zaznamenaná do přerušení 
jsou obsažena v souboru se záznamem.

Přístroj se nenachází ve svářecím procesu. – Přístroj se spustí a na displeji se objeví 
úvodní zobrazení.
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Synchronizace dat

Soubory s daty svařování zaznamenané svařovacím automatem načte a synchronizuje aplikace „LQS App“. K tomu 
účelu musí být zapnutý modul WLAN svařovacího automatu.

Důležité: Provádějte pravidelně synchronizaci dat pomocí „LQS-App“. Nesynchronizovaná data svařování se mohou 
jinak na přístroj např. v případě defektu ovládací jednotky ztratit.

Zapnutí modulu WLAN:

• V ukazateli funkcí (33) zvolte otáčením «e-Drive»  menu Nastavení  . 

• «e-Drive»  krátce stiskněte.

• V menu „Setup“ zvolte výběr „WLAN Settings“ otáčením «e-Drive»  a krátce stiskněte.

• Otáčením «e-Drive»  zvolte „WLAN“ a «e-Drive»  krátce stiskněte.

 Otáčením «e-Drive»  nastavte „I“ a «e-Drive»  krátce stiskněte.

• V ukazateli funkcí (33) zvolte otáčením «e-Drive»  symbol „Zpět k provozní indikaci  .

Vypnutí modulu WLAN:
• V ukazateli funkcí (33) zvolte otáčením «e-Drive»  menu Nastavení  . 
• «e-Drive»  krátce stiskněte.
• V menu „Setup“ zvolte výběr „WLAN Settings“ otáčením «e-Drive»  a krátce stiskněte.
• Otáčením «e-Drive»  zvolte „WLAN“ a «e-Drive»  krátce stiskněte.
 Otáčením «e-Drive»  nastavte „0“ a «e-Drive»  krátce stiskněte.
• V ukazateli funkcí (33) zvolte otáčením «e-Drive»  symbol „Zpět k provozní indikaci“ .

Zobrazení stavu spojení WLAN:
Výměnu dat mezi svařovacím automatem a aplikací LQS provádí aplikace LQS.
Ve stavovém řádku (35) se zobrazí symbol  , pokud je svařovací automat spojený  
s „LQS-App“. 
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Geo-pozice

Výstražná a chybová hlášení

Zobrazení stavu GPS polohy:

• Ve stavovém řádku (35) se zobrazí symbol  ,pokud je 
příjem GPS dostačující a existuje informace o poloze. 

  Upozornění: Na stejné pozici ve stavovém řádku se zobrazí také 
stav spojení WLAN. Existuje-li

  spojení WLAN k LQS App, zobrazí se symbol  , i když 
existuje informace o GPS poloze.

Zjišťování aktuální geo-pozice:

• V ukazateli funkcí (33) zvolte otáčením «e-Drive»  menu 

Nastavení . 

• «e-Drive»  krátce stiskněte.
• V menu „Setup (Nastavení)“ zvolte výběr „Welding Data Record.  

(Záznam dat svařování)“ otáčením «e-Drive»  a krátce stisk-
něte.

• Otáčením «e-Drive»  zvolte „Show GPS Position“  

a «e-Drive»  krátce stiskněte.

Druh 
hlášení Zobrazení Kód chyby /

výstražné hlášení Popis chyby

Výstraha

Unknown HMI Version 
(Neznámá verze HMI)

Při inicializování ovládací jednotky se vyskytla 
chyba. 1

Date/Time halted  
(Datum/čas zastavení)

Při inicializování funkce datum a čas se vyskytla 
chyba.

Invalid Date/Time  
(Neplatné datum/čas)

Aktuální informace o datu a času je neplatná.

Memory Full  
(Paměť je plná)

Paměťová karta pro záznam dat je plná.
Během záznamu dat bliká ve stavovém  
řádku (35) symbol  .

• Existuje-li výstražné hlášení, může uživatel pracovat dál. Bližší informace k výstražnému hlášení lze vyvolat přes 
ukazatel funkcí (33) v menu Nastavení pod „Show Warnings“ (Zobrazit výstražná hlášení).

 Důležité: Vyskytne-li se některé z níže uvedených výstražných hlášení, nelze záznam dat používat.

• Vyskytne-li se během svařování výstražné hlášení, lze jej zobrazit pomocí tlačítka „Nahoru“.
• Jestliže se vyskytne chyba, přístroj vypne ohřev a již nedojde k uvolnění pohonu.
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Kód chyby /  
výstražné hlášení

Opatření

 (Neznámá verze HMI) Přístroj vypněte a po několika vteřinách znovu zapněte. 4

(Datum/čas zastavení) Přístroj vypněte a po několika vteřinách znovu zapněte. 4

(Neplatné datum/čas) Datum a čas v menu Nastavení pod „Welding Data Record. (Záznam dat svařování)“ 
nastavte při Set Date & Time (Nastavení data a času).

 (Paměť je plná) Proveďte synchronizaci dat s aplikací LQS. 4

 (Paměťová karta) 
  
(Přístup k paměťové kartě)

Vypnutí a opětovné zapnutí záznamu dat v menu: 
• Uvolněte upínací páku a vypněte pohon. 
• V menu Nastavení pod „Welding Data Record. (Záznam dat svařování)“ nastavte 

„Data Recording (Záznam dat)“ na 0.
• Po několika vteřinách nastavte „Data Recording (Záznam dat)“ opět na 1 a 

opusťte menu.
• Zapněte znovu pohon. (Ohřev musí být také zapnutý.)
• Záznamový soubor se připraví, ve stavovém řádku (35) by se nemělo výstražné 

hlášení již zobrazovat.
Je-li výstražné hlášení ještě stále generováno:
• Vypněte pohon a ohřev.
• Vypněte přístroj hlavním vypínačem.
• Po několika vteřinách přístroj opět zapněte.
• Zapněte znovu ohřev a pohon.
• Záznamový soubor se připraví, ve stavovém řádku (35) by se nemělo výstražné 

hlášení již zobrazovat. 4

(Přístup k modulu WLAN) Přístroj vypněte a po několika vteřinách znovu zapněte. 4

(Komunikace s mod. GPS) Přístroj vypněte a po několika vteřinách znovu zapněte. 4

 4. Objevuje-li se výstražné hlášení i nadále, kontaktujte servisní centrum Leister.

Memory Card Access  
(Přístup k paměťové kartě)

Během záznamu dat se vyskytl problém  
a paměťovou kartou. Data svařování se  
v takovém případě už nezaznamenávají, svařování 
ale pokračuje.
Ve stavovém řádku (35) bliká symbol  .
Na displeji se navíc objeví následující hlášení. Hlá-
šení lze krátkým stisknutím «e-Drive»  potvrdit.

WLAN Module Access 
(Přístup k modulu WLAN) Existuje problém s modulem WLAN. 2

GPS Module Comm.  
(Komunikace s mod. GPS) Modul GPS nevysílá žádná data. 3

1. Uživatel má v tomto případě k dispozici základní funkce pro obsluhu stroje, takže může svařovat  
i bez záznamu dat.

2. V případě těchto výstražných hlášení lze záznam dat použít. Je třeba pamatovat na to, že za jistých okolností 
může být kvůli tomuto problému znemožněn přenos dat od přístroje k aplikaci LQS.

3. V případě těchto výstražných hlášení lze záznam dat použít. Je třeba pamatovat na to, že při aktivovaném 
GPS nejsou v datovém souboru obsažena žádná polohová data.

Proveďte příslušnou akci pro odstranění nahlášené výstražné podmínky:



Your authorised Service Centre is:

Leister Technologies AG
Galileo-Strasse 10
CH-6056 Kaegiswil/Switzerland
Tel. +41 41 662 74 74   
Fax +41 41 662 74 16    
www.leister.com
sales@leister.com
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