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Informacje ogólne 
 

  OSTRZEŻENIE 

 

Przeczytać instrukcję eksploatacji! 
Przestrzeganie instrukcji eksploatacji pozwala na bezpieczną pracę z użyciem naszych 
produktów. 
• Przeczytać i przestrzegać instrukcji eksploatacji wszystkich komponentów systemu, a w 

szczególności wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i ostrzegawczych! 
• Przestrzegać przepisów BHP oraz regulacji krajowych! 
• Instrukcję eksploatacji należy przechowywać w miejscu zastosowania urządzenia. 
• Tabliczki bezpieczeństwa i ostrzegawcze na urządzeniu informują o możliwych 

zagrożeniach.  
Muszą być zawsze dobrze widoczne i czytelne. 

• To urządzenie zostało wykonane zgodnie z aktualnym stanem techniki oraz 
obowiązującymi przepisami oraz normami i może być używane, serwisowane i naprawiane 
tylko przez wykwalifikowane osoby. 

• Zmiany techniczne, spowodowane rozwojem techniki urządzeń, mogą prowadzić do 
różnych zachowań podczas spawania. 

 
 

 W przypadku pytań dotyczących instalacji, uruchomienia, eksploatacji, warunków użytkowania 
na miejscu oraz zastosowania prosimy o kontakt  z dystrybutorem lub naszym serwisem klienta 
pod numerem telefonu +49 2680 181-0. 

Listę autoryzowanych dystrybutorów zamieszczono pod adresem www.ewm-group.com. 
 

Odpowiedzialność związana z eksploatacją urządzenia ogranicza się wyłącznie do działania 
urządzenia. Wszelka odpowiedzialność innego rodzaju jest wykluczona. Wyłączenie 
odpowiedzialności akceptowane jest przez użytkownika przy uruchomieniu urządzenia. 
Producent nie jest w stanie nadzorować stosowania się do niniejszej instrukcji, jak również 
warunków i sposobu instalacji, użytkowania oraz konserwacji urządzenia. 
Nieprawidłowo przeprowadzona instalacja może doprowadzić do powstania szkód materialnych 
i stanowić zagrożenie dla osób. Z tego względu nie ponosimy odpowiedzialności za straty, 
szkody lub koszty będące wynikiem nieprawidłowej instalacji, niewłaściwego sposobu 
użytkowania i konserwacji lub gdy są z nimi w jakikolwiek sposób związane. 
 
 
 
 
 
 
 
© EWM AG 
Dr. Günter-Henle-Straße 8 
D-56271 Mündersbach 
 
Prawa autorskie do niniejszej dokumentacji pozostają własnością producenta. 
Kopiowanie, również częściowy, tylko za pisemnym zezwoleniem. 
Treść niniejszego dokumentu została dokładnie sprawdzona i zredagowana, zastrzegamy sobie jednakże 
prawo do zmian, błędów pisarskich oraz pomyłek. 



 
Spis treści 

Informacje o instrukcji 

 

099-008787-EW507 
31.01.2017 3 
 

1 Spis treści 
 

1 Spis treści ............................................................................................................................................... 3 
2 Instrukcje uzupełniające ........................................................................................................................ 5 

2.1 Informacje o instrukcji .................................................................................................................... 5 
2.2 Obowiązująca dokumentacja ......................................................................................................... 5 
2.3 Aktualizacja dokumentacji ............................................................................................................. 5 
2.4 Warunki gwarancji .......................................................................................................................... 5 
2.5 Obsługa klienta .............................................................................................................................. 5 
2.6 Wsparcie techniczne ...................................................................................................................... 5 

3 Poznawanie interfejsu użytkownika ..................................................................................................... 6 
3.1 Obszary interfejsu użytkownika ..................................................................................................... 6 
3.2 Zastosowane symbole ................................................................................................................... 7 

3.2.1 Ekskluzywne symbole stanu urządzenia ........................................................................ 7 
3.2.2 Addytywne symbole stanu urządzenia ........................................................................... 7 
3.2.3 Symbole wskazania JOB techniki spawania .................................................................. 7 
3.2.4 Symbole Wskazania JOB Częstotliwość taktowania ..................................................... 8 
3.2.5 Symbole Wskazania JOB Przełączanie procesów ......................................................... 8 
3.2.6 Symbole Wskazania JOB Spoiny ................................................................................... 8 
3.2.7 Symbole Wskazania JOB Pozostałe .............................................................................. 8 

4 Pierwsze kroki ........................................................................................................................................ 9 
4.1 Uruchamianie programu ................................................................................................................ 9 
4.2 Zmiana języka ................................................................................................................................ 9 
4.3 Korzystanie z funkcji pomocy ........................................................................................................ 9 
4.4 Zmiana hasła ................................................................................................................................. 9 
4.5 Zalogowanie i wylogowanie ........................................................................................................... 9 

4.5.1 Zalogowanie ................................................................................................................... 9 
4.5.2 Wylogowanie .................................................................................................................. 9 

5 Konfiguracja ......................................................................................................................................... 10 
5.1 Urządzenia spawalnicze .............................................................................................................. 10 

5.1.1 Podłączanie spawarki do sieci ..................................................................................... 10 
5.1.2 Spawarki z fabrycznym adapterem sieciowym ............................................................ 10 
5.1.3 Spawarki z kartą sieciową zainstalowaną przez użytkownika...................................... 10 
5.1.4 Konfiguracja parametrów.............................................................................................. 10 
5.1.5 Parametry urządzenia .................................................................................................. 10 

5.1.5.1 Konfiguracja parametrów sieciowych............................................................ 11 
5.1.5.2 Parametry WiFi (tylko w spawarkach z funkcją WiFi) ................................... 11 

5.2 Plan sytuacyjny ............................................................................................................................ 12 
5.2.1 Tworzenie planu sytuacyjnego ..................................................................................... 12 
5.2.2 Edycja planu sytuacyjnego ........................................................................................... 13 
5.2.3 Usuwanie planu sytuacyjnego ...................................................................................... 13 

5.3 Role użytkowników ...................................................................................................................... 13 
5.4 Uprawnienia użytkowników .......................................................................................................... 13 
5.5 Zakładanie roli użytkownika ......................................................................................................... 15 
5.6 Edycja roli użytkownika ................................................................................................................ 15 
5.7 Usuwanie roli użytkownika ........................................................................................................... 15 
5.8 Użytkownicy ................................................................................................................................. 15 

5.8.1 Tworzenie użytkownika ................................................................................................ 15 
5.8.2 Edycja użytkownika ...................................................................................................... 15 

5.9 Ustawienia systemowe ................................................................................................................ 15 
5.9.1 Rejestracja danych firmy .............................................................................................. 15 

5.10 Ustawienia ciśnienia .................................................................................................................... 16 
5.10.1 Podręcznik użytkownika ............................................................................................... 17 

5.11 Zarządzanie ulubionymi ............................................................................................................... 17 
5.11.1 Dodawanie ulubionych ................................................................................................. 17 
5.11.2 Usuwanie ulubionych.................................................................................................... 17 

5.12 Podgląd informacji o spawarce .................................................................................................... 17 
5.12.1 Wyświetlanie wartości i sum zużycia ............................................................................ 17 
5.12.2 Obliczanie kosztów zużycia materiałów eksploatacyjnych ........................................... 18 



Spis treści 
Informacje o instrukcji  
 

4 099-008787-EW507 
31.01.2017 

 

5.12.2.1 Resetowanie wartości zużycia ...................................................................... 18 
5.12.3 Wyświetlanie danych spawania w czasie rzeczywistym .............................................. 19 
5.12.4 Wyświetlanie zapisanych danych spawania ................................................................. 20 
5.12.5 Porównanie zapisanych spoin ...................................................................................... 22 

5.13 Podgląd konfiguracji spawarki ..................................................................................................... 24 
5.13.1 Parametry urządzenia ................................................................................................... 24 
5.13.2 Parametry sieciowe ...................................................................................................... 25 

5.13.2.1 Parametry WiFi (tylko w spawarkach z funkcją WiFi) ................................... 25 
5.14 Licznik konserwacji ...................................................................................................................... 25 

5.14.1 Podgląd licznika konserwacji ........................................................................................ 26 
5.15 Parametry konserwacji ................................................................................................................. 26 

5.15.1 Resetowanie licznika konserwacji ................................................................................ 27 
5.15.1.1 Dane serwisowe (WiFi) ................................................................................. 27 

5.15.2 Parametry WiFi ............................................................................................................. 27 
5.16 Zapis danych spawania w pamięci przenośnej USB ................................................................... 28 

5.16.1 Inicjalizacja pamięci USB .............................................................................................. 28 
5.16.2 Zapis danych spawania ................................................................................................ 28 

5.16.2.1 Ręczny zapis ................................................................................................. 28 
5.16.2.2 Automatyczny zapis ...................................................................................... 28 

5.16.3 Import danych spawania z pamięci przenośnej USB do systemu Xnet ....................... 29 
6 Moduły opcjonalne ............................................................................................................................... 30 

6.1 Obsługa klienta ............................................................................................................................ 30 
6.2 Spawacze i kwalifikacje spawaczy ............................................................................................... 30 

6.2.1 Spawacz ....................................................................................................................... 30 
6.2.1.1 Utwórz zapis danych ..................................................................................... 30 
6.2.1.2 Edytuj zapis danych ...................................................................................... 30 
6.2.1.3 Usuń zapis danych ........................................................................................ 30 

6.2.2 Kwalifikacje spawacza .................................................................................................. 31 
6.2.2.1 Utwórz zapis danych ..................................................................................... 31 
6.2.2.2 Edytuj zapis danych ...................................................................................... 31 
6.2.2.3 Usuń zapis danych ........................................................................................ 31 

6.3 Instrukcje spawania / WPQR ....................................................................................................... 32 
6.3.1 Definicja pojęć .............................................................................................................. 32 
6.3.2 Tymczasowa instrukcja spawania ................................................................................ 32 

6.3.2.1 Utwórz zapis danych ..................................................................................... 32 
6.3.2.2 Wizualizacja przygotowywania spoiny za pomocą zaimportowanego 

rysunku .......................................................................................................... 32 
7.1.1.1 Wizualizacja przygotowywania spoiny za pomocą utworzonego rysunku .... 32 
7.1.1.2 Wizualizacja kolejności spawania za pomocą zaimportowanego rysunku ... 33 
8.1.1.1 Wizualizacja kolejności spawania za pomocą utworzonego rysunku ........... 33 
8.1.1.2 Edytuj zapis danych ...................................................................................... 34 
8.1.1.3 Duplikuj tymczasową instrukcję spawania .................................................... 34 

8.1.2 WPQR ........................................................................................................................... 34 
8.1.2.1 Utwórz zapis danych ..................................................................................... 34 
8.1.2.2 Duplikuj tymczasową instrukcję spawania .................................................... 35 

9 Usuwanie usterek ................................................................................................................................. 36 
9.1 Usuwanie usterek – lista kontrolna .............................................................................................. 36 

10 Załącznik A ............................................................................................................................................ 38 
10.1 Oddziały firmy EWM ..................................................................................................................... 38 

 



 
Instrukcje uzupełniające 

Informacje o instrukcji 

 

099-008787-EW507 
31.01.2017 5 
 

2 Instrukcje uzupełniające 
2.1 Informacje o instrukcji 

Niniejsza instrukcja umożliwia bezpieczną i wydajną pracę z oprogramowaniem do zarządzania jakością 
ewm Xnet (zwanym dalej oprogramowaniem). Jest ona częścią oprogramowania i należy ją 
przechowywać w miejscu stale dostępnym dla personelu. 
Treść niniejszego dokumentu została dokładnie sprawdzona i zredagowana, zastrzegamy sobie jednakże 
prawo do zmian, błędów pisarskich oraz pomyłek. 

2.2 Obowiązująca dokumentacja 
• Instrukcje eksploatacji połączonych spawarek 
• Dokumenty opcjonalnych rozszerzeń oprogramowania 

2.3 Aktualizacja dokumentacji 
Aktualna wersja podręcznika instalacji oprogramowania jest dostępna na następującej stronie 
internetowej: 
Adres strony do pobrania pliku: www.ewm-group.com 

2.4 Warunki gwarancji 
Ogólne Warunki Handlowe naszej firmy w aktualnie obowiązującej wersji są dostępne do pobrania na 
stronie www.ewm-group.com. 

2.5 Obsługa klienta 
Informacji o produktach udziela zespół ds. obsługi klienta. 
EWM AG 
Dr. Günter-Henle-Str. 8 
56271 Mündersbach 
Niemcy 
Telefon: +49 2680 181-0 
Pon. – Pt., godz. 7.30–17.00 
Telefaks: +49 2680 181-244 
e-mail: info@ewm-group.com 
Internet: www.ewm-group.com 

2.6 Wsparcie techniczne 
W razie pojawienia się pytań lub problemów związanych z naszym produktem zachęcamy do kontaktu 
z pracownikami ds. wsparcia technicznego. 
e-mail: xnet-support@ewm-group.com 

 

 W rozdziale  opisano komunikaty błędu, a także ich opis i przyczynę występowania. Można w nim 
również znaleźć wskazówki dotyczące sposobu usunięcia danej usterki. 
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3 Poznawanie interfejsu użytkownika 
3.1 Obszary interfejsu użytkownika 

 
Rys. 3- 1 

Obszar Nazwa 
1.  Pasek nawigacyjny 

Wskazuje użytkownikowi, w którym miejscu się aktualnie znajduje. Zawiera również 
informację o ostatnio klikniętym przycisku. Ponadto jest wyświetlana nazwa użytkownika, 
rola użytkownika oraz godzina zalogowania i czas do kolejnego automatycznego 
wylogowania w przypadku braku aktywności. 

2.  Obszar wyświetlania 
Przedstawia zawartość danego kontekstu. Tutaj są wyświetlane na przykład plany 
rozmieszczenia, dane spawania i wykresy. 

3.  Podgląd zdarzeń, lewa część 
Przedstawia komunikaty statusowe oprogramowania. 

4.  Pasek przycisków akcji 
Wyświetla zależne od kontekstu przyciski i służy do nawigowania po oprogramowaniu. 

5.  Podgląd zdarzeń, prawa część 
Przedstawia komunikaty statusowe spawarek. 
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3.2 Zastosowane symbole 
3.2.1 Ekskluzywne symbole stanu urządzenia 

Symbol Znaczenie 

 

Spawarka w trakcie spawania 

 

Spawarka gotowa do pracy 

 

Spawarka w trybie Standby 

 

Spawarka jest wyłączona 

 

Spawarka ma usterkę 

 

3.2.2 Addytywne symbole stanu urządzenia 
Symbol Znaczenie 

 

Spawarka wymaga konserwacji 

 

Ostrzeżenie o stanie roboczym 

 

Połączenie WiFi aktywne 

 

Połączenie WiFi nieaktywne 

 

Wylogowanie za pomocą klucza Xbutton 

 

3.2.3 Symbole wskazania JOB techniki spawania 
Symbol Znaczenie 

 

Standardowe spawanie łukowe metodą MIG/MAG 

 

Spawanie metodą MIG/MAG łukiem pulsującym 

 

Spawanie TIG puls 

 

Szybkie spawanie TIG DC puls 

 

Automatyka zgrzewania impulsowego TIG 

 

TIG AC specjalne 
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3.2.4 Symbole Wskazania JOB Częstotliwość taktowania 
Symbol Znaczenie 

 

Praca w trybie 2-taktu 

 

Praca w trybie 2-taktu, specjalne 

 

Praca w trybie 4-taktu 

 

Praca w trybie 4-taktu, specjalne 

 

3.2.5 Symbole Wskazania JOB Przełączanie procesów 
Symbol Znaczenie 

 

superPuls wł. 

 

superPuls wył. 

 

3.2.6 Symbole Wskazania JOB Spoiny 
Symbol Znaczenie 

 

Spoina pionowa 

 

Spoina pachwinowa 

 Spoina w złączu nakładkowym 

 Łączenie doczołowe spoin 
 

3.2.7 Symbole Wskazania JOB Pozostałe 
Symbol Znaczenie 

 

Materiał 

 

Średnica drutu w milimetrach 

 

Średnica drutu w milimetrach w przypadku spawania metodą TIG 

 

Gaz osłonowy 
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4 Pierwsze kroki 
4.1 Uruchamianie programu 

• Uruchom komputer 
• Otwórz okno przeglądarki 
• W pasku adresu przeglądarki wprowadź adres IP, pod którym jest dostępne oprogramowanie 

 

 Adres IP otrzymasz od swojego administratora. 
 

• Zatwierdź dane przyciskiem [Enter] 
- Wyświetla się ekran startowy. 

 
Rys. 4- 1 

4.2 Zmiana języka 
• Kliknąć [Zmień język] . 
• Wybór języka. 

4.3 Korzystanie z funkcji pomocy 
Oprogramowanie zapewnia pomoc zależną od kontekstu. 

Pomoc można uruchamiać w każdym miejscu programu przez kliknięcie przycisku  [Pomoc]. 

4.4 Zmiana hasła 
• Kliknąć [Zmień hasło]. 
• W oknie rejestracji „Zmień hasło” zapisać odpowiednie parametry. 
• Kliknąć [Zapisz], aby przeprowadzić akcję lub [Anuluj], aby przerwać akcję. 

4.5 Zalogowanie i wylogowanie 
4.5.1 Zalogowanie 

• Wprowadź dane logowania. 
• Wprowadź hasło 
• Kliknąć [Zaloguj]. 

4.5.2 Wylogowanie 
• Kliknąć [Wyloguj] . 
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5 Konfiguracja 
W niniejszym rozdziale opisano sposób dokonania ustawień podstawowych oprogramowania. Dla 
wszystkich czynności opisanych w niniejszym rozdziale jest wymagany dostęp w roli użytkownika 
„Administrator”. 

5.1 Urządzenia spawalnicze 
5.1.1 Podłączanie spawarki do sieci 

Spawarki nie obsługują protokołu komunikacyjnego Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). 
Standardowo wszystkie spawarki są dostarczane ze stałym adresem IP. Jest on umieszczony na 
naklejce na sterowniku lub na naklejce na urządzeniu poniżej tabliczki znamionowej. 

 

 Brama sieciowa i serwer/komputer muszą znajdować się w tej samej sieci lub w tym samym 
zakresie adresów IP, aby można było skonfigurować bramę sieciową. 

 

5.1.2 Spawarki z fabrycznym adapterem sieciowym 
• Podłącz spawarkę do sieci. 
• Włącz spawarkę. 

5.1.3 Spawarki z kartą sieciową zainstalowaną przez użytkownika 
• Podłącz bramę sieciową ze spawarką za pomocą 7-biegunowego przewodu przyłączeniowego. 
• Podłącz bramę sieciową do sieci. 
• Włącz spawarkę. 

5.1.4 Konfiguracja parametrów 
• Kliknąć [Lista]. 
• Kliknąć [Szukaj]. 
• Na liście wyboru urządzeń kliknąć konfigurowaną spawarkę. 
• Kliknąć [Konfiguracja]. 

 

5.1.5 Parametry urządzenia 
• Kliknąć [Parametry urządzenia]. 
• W oknie rejestracji „Parametry urządzenia” zapisać odpowiednie wartości. 
• Kliknąć [Zapisz], aby przeprowadzić akcję lub [Cofnij], aby przerwać akcję. 
Parametr Znaczenie 
Nazwa Wewnętrzna nazwa spawarki. Można wpisać dowolną nazwę. 

Referencja 
stacji/spoiny 

Służy do tworzenia odniesienia spoiny do urządzenia 

Nazwa grupy Służy do sterowania uwierzytelnianiem w związku z Xbutton. Można wpisać dowolną 
nazwę. 

Zredukowany 
zapis danych 

Pole wyboru do ustalania, czy zapisywane są wszystkie pojedyncze czynności procesu 
spawania lub tylko ustalone wartości na spoinę. 

Wytyczna dla 
gazu 1 

Gdy nie jest podłączony żaden czujnik gazu, można tu ustawić szacowaną wartość 
zużycia. 

Wytyczna dla 
gazu 2 

Gdy nie jest podłączony żaden czujnik gazu, można tu ustawić szacowaną wartość 
zużycia. 

Czujnik gazu Pole wyboru do ustalenia, czy podłączony jest czujnik gazu. 

Hasło Pozwala na zmianę hasła urządzenia. 
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5.1.5.1 Konfiguracja parametrów sieciowych 
• Kliknąć [Parametry sieciowe]. 
• W oknie rejestracji „Parametry sieci” zapisać odpowiednie wartości. 
• Kliknąć [Zapisz], aby przeprowadzić akcję lub [Cofnij], aby przerwać akcję. 
Parametr Znaczenie 
Adres IPv4 
spawarki 

Pole tekstowe do zapisywania jednoznacznego adresu sieciowego spawarki. 

Maska 
podsieci 

Pole tekstowe do zapisywania maski podsieci, do której przyporządkowana jest 
spawarka. 

Bramka 
standardowa 

Pole tekstowe do zapisywania jednoznacznego adresu sieciowego bramki standardowej. 

Port UDP Pole tekstowe do zapisywania portu UDP. 

Adres IPv4 
pierwotnego 
serwera 
danych 

Pole tekstowe do zapisywania adresu sieciowego serwera, na którym są zapisywane 
dane. 

Port serwera 
danych 

Pole tekstowe do zapisywania portu serwera, na którym są zapisywane dane. 

Adres IPv4 
serwera 
zarządzająceg
o 

Pole tekstowe do zapisywania adresu sieciowego serwera, na którym jest zainstalowany 
Xnet. 

Port serwera 
zarządzająceg
o 

Pole tekstowe do zapisywania portu serwera, na którym jest zainstalowany Xnet. 

 

5.1.5.2 Parametry WiFi (tylko w spawarkach z funkcją WiFi) 
• Kliknąć [WiFi]. 
• W oknie rejestracji „WiFi” zapisać odpowiednie wartości. 
• Kliknąć [Zapisz], aby przeprowadzić akcję lub [Cofnij], aby przerwać akcję. 
Parametr Znaczenie 
Wł./Wył. WiFi Pole wyboru do ustalania, czy dane pomiędzy spawarką a oprogramowaniem Xnet mają 

być przesyłane przez sieć WiFi. 

SSID Pole tekstowe do zapisywania oznaczenia, pod którym można kontaktować się ze 
spawarką. 

Prędkość 
wysyłania 

Lista wyboru do ustawiania maksymalnej mocy nadawczej spawarki. 

Region Lista wyboru do określenia regionu, do którego spawarka wysyła dane i z którego je 
odbiera. 

Szyfrowanie Lista wyboru do ustalania metody szyfrowania transmisji danych pomiędzy spawarką a 
oprogramowaniem Xnet. 

Algorytm Pole tekstowe do ustalania algorytmu, stosowanego podczas szyfrowania transmisji 
danych pomiędzy spawarką a oprogramowaniem Xnet. 

Klucz Pole tekstowe do ustalania klucza, stosowanego podczas transmisji danych pomiędzy 
spawarką a oprogramowaniem Xnet. 
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5.2 Plan sytuacyjny 
Oprogramowanie umożliwia utworzenie planu sytuacyjnego. Na planie sytuacyjnym można utworzyć 
różne oddziały produkcyjne oraz ich plany sytuacyjne. Oddziałom produkcyjnym można z kolei 
przyporządkować urządzenia i umieścić je zgodnie z oddziałem na planie sytuacyjnym. Oddziały i 
urządzenia można wybrać w wykresie strukturalnym jako tzw. „węzły”. 
• Kliknąć [Urządzenia]. 
• Kliknąć [Plan rozmieszczenia]. 

 
Rys. 5- 1 

Obszar Nazwa 
1  Wykres strukturalny planu rozmieszczenia 
2  Widok szczegółowy planu rozmieszczenia 
3  Przegląd planu rozmieszczenia 

 

5.2.1 Tworzenie planu sytuacyjnego 
• Kliknij węzeł, poniżej którego ma zostać dodany nowy plan sytuacyjny. 
• Kliknąć [Edytuj plan rozmieszczenia]. 
• Kliknąć [Dodaj]. 
• W oknie dialogowym „Dodawanie węzła” przewinąć w dół i wybrać „Nowy widok”. 
• Kliknąć [Dodaj]. 
• W oknie rejestracji „Edytuj węzły” zapisać odpowiednie wartości. 
• Kliknąć [Wybierz plik]. 
• Wybrać plik z systemu plików. 
• Kliknąć [Zapisz], aby przeprowadzić akcję lub [Anuluj], aby przerwać akcję. 

 

 Minimalny rozmiar pliku graficznego powinien wynosić 400x600 pikseli. Obsługiwane formaty: 
*.jpg, *.png, *.svg. Aby uzyskać bezstratne skalowanie, wybierz format wektorowy *.svg. 
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5.2.2 Edycja planu sytuacyjnego 
• W „Wykres strukturalny planu rozmieszczenia” kliknąć przeznaczony do edytowania węzeł. 
• Kliknąć [Edytuj plan rozmieszczenia]. 
• Kliknąć [Szczegóły]. 
• W oknie rejestracji „Edytuj węzły” zapisać odpowiednie wartości. 
• Kliknąć [Wybierz plik]. 
• Wybrać plik z systemu plików. 
• Kliknąć [Zapisz], aby przeprowadzić akcję lub [Anuluj], aby przerwać akcję. 

 

 Minimalny rozmiar pliku graficznego powinien wynosić 400x600 pikseli. Obsługiwane formaty: 
*.jpg, *.png, *.svg. Aby uzyskać bezstratne skalowanie, wybierz format wektorowy *.svg. 

 

• Kliknąć [Zapisz], aby przeprowadzić akcję lub [Anuluj], aby przerwać akcję. 
 

5.2.3 Usuwanie planu sytuacyjnego 
• W „Wykres strukturalny planu rozmieszczenia” kliknąć przeznaczony do usunięcia węzeł. 
• Kliknąć [Usuń]. 
• W oknie dialogowym „Usuwanie węzła” kliknąć [Tak], aby przeprowadzić akcję lub [Anuluj], aby 

przerwać akcję. 

5.3 Role użytkowników 
Zarządzanie uprawnieniami oprogramowania opiera się na rolach użytkowników. W zależności od danej 
roli użytkownika przysługują mu różne uprawnienia dostępu i zarządzania. W wersji podstawowej 
instalacji oprogramowanie posiada następujące role: „Administrator”, „Użytkownik” i „Gość”. Można ich 
używać jako podstawę do tworzenia własnych ról użytkowników. 
Rola 
użytkownika 

Uprawnienie 

Administrator Posiada nieograniczony dostęp do wszystkich obszarów oprogramowania. 

Użytkownik Nie ma dostępu do ustawień konfiguracyjnych i zarządzania użytkownikami. 

Gość Nie ma dostępu do modułu konserwacyjnego, generalnie posiada tylko dostęp 
obserwacyjny do systemu. 

 

5.4 Uprawnienia użytkowników 
Uprawnienie Znaczenie 
Zalogowanie Pozwala na logowanie do systemu. 

Wyświetl plan 
rozmieszczeni
a 

Pozwala na wyświetlanie planów rozmieszczenia. 

Edycja planu 
rozmieszczeni
a 

Pozwala na tworzenie i edycję planów rozmieszczenia. 

Wyświetl listę 
urządzeń 

Pozwala na przeglądanie wszystkich znanych systemowi spawarek. 

Szukaj 
urządzeń 

Pozwala na szukanie nowo dodanych spawarek. 

Wyświetlaj w 
czasie 
rzeczywistym 

Pozwala na wyświetlanie danych spawania w czasie rzeczywistym 

Wyświetl dane 
spawania 

Pozwala na wyświetlanie zapisanych danych spawania. 

Wyświetl 
zużycie 

Pozwala na wyświetlanie skumulowanego zużycia materiałów eksploatacyjnych. 

Zresetuj 
zużycie 

Pozwala na resetowanie skumulowanego zużycia materiałów eksploatacyjnych. 

Edytuj 
użytkownika 

Pozwala na dostęp do obszaru zarządzania użytkownikami (w przypadku licencji) i 
zarządzania spawaczami. 
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Uprawnienie Znaczenie 
Wyświetl 
konfigurację 

Pozwala na wyświetlanie konfiguracji spawarek. 

Edytuj 
konfigurację 

Pozwala na tworzenie/edytowanie konfiguracji spawarek. 

Edytuj dane 
konserwacyjn
e 

Pozwala na tworzenie/edytowanie danych konserwacyjnych. 

Zresetuj dane 
konserwacyjn
e 

Pozwala na resetowanie danych konserwacyjnych 

Wyświetl 
WPQ 
Manager 

Pozwala na przeglądanie wszystkich zapisanych instrukcji spawania/WPQR. 

Edytuj WPQ 
Manager 

Pozwala na edycję zapisanych instrukcji spawania/WPQR. 

Usuń WPQ 
Manager 

Pozwala na usuwanie zapisanych instrukcji spawania/WPQR. 

Zablokuj WPQ 
Manager 

Pozwala na blokowanie zapisanych instrukcji spawania/WPQR. 

Edytuj dane 
firmowe 

Pozwala na wyświetlanie danych firmowych. 

Importuj dane 
spawania 

Pozwala na import danych spawania przez pamięć USB 

Bez 
automatyczne
go 
wylogowania 

Blokuj automatyczne wylogowanie z systemu. 
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5.5 Zakładanie roli użytkownika 
• Kliknąć [System]. 
• Kliknąć [Użytkownik]. 
• Kliknąć [Rola użytkownika]. 
• Na rozwijalnej liście „Rola użytkownika” wybrać rolę użytkownika, która ma zostać użyta jako szablon 

dla nowo zakładanej roli użytkownika. 
• Kliknąć [Dodaj]. 
• W oknie „Uprawnienia” w polu „Roli użytkownika” wpisać nazwę dla nowej roli użytkownika. 
• Za pomocą pól wyboru przyznać lub cofnąć uprawnienia dla poszczególnych obszarów. 
• Kliknąć [Zapisz], aby przeprowadzić akcję lub [Anuluj], aby przerwać akcję. 

5.6 Edycja roli użytkownika 
• Kliknąć [System]. 
• Kliknąć [Użytkownik]. 
• Kliknąć [Rola użytkownika]. 
• Na rozwijalnej liście „Rola użytkownika” wybrać rolę użytkownika, które ma być edytowana. 
• Za pomocą pól wyboru przyznać lub cofnąć uprawnienia dla poszczególnych obszarów. 
• Kliknąć [Zapisz], aby przeprowadzić akcję lub [Anuluj], aby przerwać akcję. 

5.7 Usuwanie roli użytkownika 
• Kliknąć [System]. 
• Kliknąć [Użytkownik]. 
• Kliknąć [Rola użytkownika]. 
• Na rozwijalnej liście „Rola użytkownika” wybrać rolę użytkownika, które ma zostać usunięta. 
• Kliknąć [Usuń]. 

5.8 Użytkownicy 
5.8.1 Tworzenie użytkownika 

• Kliknąć [System]. 
• Kliknąć [Użytkownik]. 
• Kliknąć [Dodaj]. 
• W oknie rejestracji „Dodaj użytkownika” zapisać odpowiednie wartości. 
• Kliknąć [Zapisz], aby przeprowadzić akcję lub [Anuluj], aby przerwać akcję. 

 

5.8.2 Edycja użytkownika 
• W części zarządzania użytkownikami kliknąć na edytowanego użytkownika. 
• Kliknąć [Edytuj]. 
• Kliknąć [Zapisz], aby przeprowadzić akcję lub [Anuluj], aby przerwać akcję. 

5.9 Ustawienia systemowe 
5.9.1 Rejestracja danych firmy 

• Kliknąć [System]. 
• Kliknąć [Dane firmy]. 
• W oknie rejestracji „Dane firmy” zapisać odpowiednie wartości. 

 

 Logo w optymalnym rozmiarze ma wysokość 80 pikseli. Większe pliki graficzne będą 
automatycznie skalowane do wysokości 80 pikseli. Szerokość pliku graficznego zostanie 
dopasowana automatycznie. 
Obsługiwane formaty plików graficznych: *.jpg, *.png, *.svg. 

 

• Kliknąć [Wybierz plik]. 
• Wybrać plik z systemu plików. 
• Kliknąć [Zapisz], aby przeprowadzić akcję lub [Cofnij], aby przerwać akcję. 
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5.10 Ustawienia ciśnienia 
Tutaj można określić logo, wysokość okna, liczbę linii i szerokość dla wszystkich wydruków wykonanych 
za pomocą oprogramowania. 

 

 Wybór drukarki, która ma zostać użyta do wydruku, następuje w oknie dialogowym systemu 
operacyjnego. 

 

• Kliknąć [System]. 
• Kliknąć [Ustawienia drukarki]. 
• W oknie rejestracji „Ustawienia drukarki” zapisać odpowiednie wartości. 
• Kliknąć [Zapisz], aby przeprowadzić akcję lub [Cofnij], aby przerwać akcję. 
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5.10.1 Podręcznik użytkownika 
W tym rozdziale są opisane moduły, koniecznie do codziennej pracy z perspektywy użytkownika. Dla 
wszystkich czynności opisanych w niniejszym rozdziale jest wymagany dostęp w roli użytkownika 
„Użytkownik”. 

5.11 Zarządzanie ulubionymi 
Funkcja Ulubione umożliwia szybki dostęp do często wymaganych zestawień danych. Dostęp do 
zapisanych Ulubionych można uzyskać przez naciśnięcie przycisku Strona początkowa. 

5.11.1 Dodawanie ulubionych 
• Kliknąć [Dodawanie ulubionych] . 
• W oknie dialogowym „Dodaj ulubione” wpisać nazwę. 
• Kliknąć [Zapisz], aby przeprowadzić akcję lub [Anuluj], aby przerwać akcję. 

5.11.2 Usuwanie ulubionych 
• Na stronie startowej w symbolu ulubionych kliknąć . 

5.12 Podgląd informacji o spawarce 
W tym rozdziale opisano, w jaki sposób i jakie informacje można odczytać z podłączonych spawarek.  
Zarządzanie urządzeniami oraz plan rozmieszczenia to podstawa przeglądu wszystkich spawarek 
dostępnych w systemie. Każda spawarka jest szczegółowo przedstawiona i zawiera informacje dotyczące 
sieci, identyfikacji i stanu oraz można ją bezpośrednio wybrać.  
W celu zachowania przejrzystości punktem wyjścia w niniejszego rozdziału jest zawsze zarządzanie 
urządzeniami. Punkty menu oraz funkcje zarządzania urządzeniami i planu rozmieszczenia są jednak 
identyczne. 
• Kliknąć [Urządzenia]. 

5.12.1 Wyświetlanie wartości i sum zużycia 
• Kliknąć [Lista]. 
• Kliknąć [Zużycie]. 

 
Rys. 5- 2 

Obszar Nazwa 
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Obszar Nazwa 
1  Wskazanie sumy wartości zużycia 

Przedstawia skalkulowane koszty zużycia materiałów roboczych. 

2  Okno Ceny 
Pozwala na rejestrowanie kosztów każdego materiału roboczego i jednostki 
eksploatacyjnej. 

3  Lista wyboru urządzeń 
Zawiera wszystkie znane systemowi spawarki oraz ich aktualny status i skumulowaną 
wartość zużycia materiałów eksploatacyjnych od momentu podłączenia do 
oprogramowania Xnet. 

5.12.2 Obliczanie kosztów zużycia materiałów eksploatacyjnych 
• Na liście urządzeń wybrać urządzenie, dla którego mają zostać obliczone koszty zużycia materiałów 

eksploatacyjnych. 
• W oknie rejestracji „Ceny” zapisać odpowiednie wartości. 
• Kliknąć [Oblicz]. 

- Na wskazaniu „Suma wartości zużycia” widoczne są skalkulowane koszty. 
5.12.2.1 Resetowanie wartości zużycia 

• Z listy wyboru urządzeń wybrać urządzenia, dla których należy zresetować wartości zużycia. 
• W oknie dialogowym „Wyzeruj licznik” wybrać materiały eksploatacyjne, których zużycie ma zostać 

zresetowane. 
• Kliknąć [OK], aby przeprowadzić akcję lub [Anuluj], aby przerwać akcję. 

 



 
Konfiguracja 

Podgląd informacji o spawarce 

 

099-008787-EW507 
31.01.2017 19 
 

5.12.3 Wyświetlanie danych spawania w czasie rzeczywistym 
Wyświetlanie w czasie rzeczywistym umożliwia bezpośrednią kontrolę ważnych parametrów pracy do 5 
spawarek jednocześnie. Przy wyborze powyżej jednej spawarki nie jest widoczne wskazanie wartości 
rzeczywistych przebiegu. 
 
• Kliknąć [Lista]. 
• Z listy wyboru urządzeń wybrać urządzenie, dla którego mają być wyświetlane dane w czasie 

rzeczywistym. 
• Kliknąć [Wskazanie czasu rzeczywistego]. 

 
Rys. 5- 3 

Obszar Nazwa 
1  Wskazanie spawarki 

Odniesienie do spawarki lub spawarek w celu zagwarantowania ciągle aktualnego 
odniesienia pomiędzy urządzeniami i danymi. 

2  Wskazanie JOB 
Przedstawia aktualnie aktywne zadanie spawalnicze wraz z trybem pracy i sposobem 
spawania. 

3  Wskaźnik wartości rzeczywistej 
Przedstawia ustalone najbardziej aktualne wartości pomiarów. Informacji o mocy 
spawania można użyć przy ręcznym wprowadzaniu prędkości spawania do oceny energii 
liniowej. Po zakończeniu procesu wskazanie wartości rzeczywistych pozostaje w stanie 
zatrzymania, w którym są wyświetlane ostatnie, uśrednione wartości głównej fazy 
procesu. 

4  Wskazanie wartości zużycia 
Przedstawia aktualny stan procesowych wartości zużycia. 

5  Wskazanie licznika roboczogodzin 
Przedstawia aktualny stan czasu włączenia urządzenia i czas żarzenia się łuku. 

6  Wskazanie wartości rzeczywistych przebiegu 
Przedstawia od prawej strony przebieg wskazanie wartości rzeczywistych. 
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Obszar Nazwa 
7  Wybór parametrów „Wskazanie wartości rzeczywistych przebiegu” 

Służy do ustalanie parametrów wskazania wartości rzeczywistych przebiegu oraz 
skalowania wskazania osi czasu. 

 

5.12.4 Wyświetlanie zapisanych danych spawania 
Wskazanie zapisanych danych spawania pozwala na analizę poszczególnych danych spawania spawarki 
oraz bezpośrednie porównanie maks. 5 spoin na spawarkę. 
• Kliknąć [Lista]. 
• Na liście urządzeń wybrać urządzenie, dla którego mają zostać wyświetlone przeznaczone do 

zapisania dane spawania. 
• Kliknąć [Dane spawania]. 

 
Rys. 5- 4 

Obszar Nazwa 
1  Okno Dane spawania 

Pozwala na wpisywanie nazwy, która będzie umieszczona na wydruku. 

2  Wskazanie informacyjne o spawarce 
Przedstawia wybraną spawarkę wraz z aktualnym statusem roboczym. 

3  Wskazanie informacyjne Lista porównawcza 
Przedstawia wybrane dane spawania, które mają zostać ze sobą porównane. 

4  Okno Wskazanie 
Umożliwia ograniczanie zapisanych danych spawania 

5  Lista wyboru danych spawania 
Przedstawia wszystkie zapisane dla wybranego okresu czasu dane spawania wybranej 
spawarki. 
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• Na liście wyboru danych spawania wybrać zapis danych, którego szczegóły mają zostać wyświetlone. 
• Kliknąć [Szczegóły]. 

 
Rys. 5- 5 

Obszar Nazwa 
1  Wskazanie informacyjne o spawarce 

Przedstawia spawarkę za pomocą której została utworzona wybrana spoina oraz 
rozpoczęcie tworzenia wybranej spoiny. 

2  Wskazanie informacyjne JOB 
Przedstawia zapisane zadanie spawalnicze wraz z trybem pracy i sposobem spawania 
oraz mocą spawania dla danego numeru programu. 

3  Wskazanie informacyjne Wartości średnie 
Przedstawia określony prze system numer spoiny oraz ustalone wartości prądu 
spawania, napięcia spawania i prędkości podawania drutu. 

4  Wykres informacyjny 
Przedstawia graficzny przebieg prądu spawania, napięcia spawania, prędkości 
podawania drutu, gazu osłonowego i prądu silnika. Wyświetlanie poszczególnych 
parametrów można włączać lub wyłączać za pomocą pól wyboru. 
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5.12.5 Porównanie zapisanych spoin 
• Kliknąć [Lista]. 
• Na liście urządzeń wybrać urządzenie, dla którego mają zostać wyświetlone przeznaczone do 

porównania dane spawania. 
• Kliknąć [Dane spawania]. 

 
Rys. 5- 6 

Obszar Nazwa 
1  Okno Dane spawania 

Pozwala na wpisywanie nazwy, która będzie umieszczona na wydruku. 

2  Wskazanie informacyjne o spawarce 
Przedstawia wybraną spawarkę wraz z aktualnym statusem roboczym. 

3  Wskazanie informacyjne Lista porównawcza 
Przedstawia wybrane dane spawania, które mają zostać ze sobą porównane. 

4  Okno Wskazanie 
Umożliwia ograniczanie wyświetlania zapisanych danych spawania do określonego 
okresu czasu. 

5  Lista wyboru danych spawania 
Przedstawia wszystkie zapisane dla wybranego okresu czasu dane spawania wybranej 
spawarki. 
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• Na liście wyboru danych spawania wybrać maksymalnie 5 zapisów danych, które mają zostać ze sobą 
porównane. 

• Kliknąć [Zaznacz]. 
• Kliknąć [Porównaj]. 

 
Rys. 5- 7 

Obszar Nazwa 
1  Wskazanie informacyjne Spoiny 

Przedstawia zaznaczone do porównania spoiny i umożliwia wybór określonego zapisu 
danych. 

2  Wskazanie informacyjne o spawarce 
Przedstawia spawarkę za pomocą której została utworzona wybrana spoina oraz 
rozpoczęcie tworzenia wybranej spoiny. 

3  Wskazanie informacyjne o JOB 
Przedstawia zapisane zadanie spawalnicze wraz z trybem pracy i sposobem spawania 
oraz mocą spawania dla danego numeru programu. 

4  Wskazanie informacyjne Wartości średnie 
Przedstawia określony prze system numer spoiny oraz ustalone wartości prądu 
spawania, napięcia spawania i prędkości podawania drutu. 

5  Lista wyboru synchronizacji 
Pozwala na nakładanie na siebie faz procesowych, aby ułatwić porównanie 
poszczególnych faz procesowych. 

6  Wykres informacyjny 
Przedstawia graficzny przebieg prądu spawania, napięcia spawania, prędkości 
podawania drutu, gazu osłonowego i prądu silnika. Wyświetlanie poszczególnych 
parametrów można włączać lub wyłączać za pomocą pól wyboru. 
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5.13 Podgląd konfiguracji spawarki 
Wskazanie konfiguracji urządzenia pozwala na uzyskanie przeglądu skonfigurowanych dla każdej 
spawarki parametrów i ułatwia przez to usuwanie błędów w razie ewentualnych usterek. 
• Kliknąć [Lista]. 
• Z listy wyboru urządzeń wybrać urządzenie, którego dane konfiguracji mają zostać wyświetlone. 
• Kliknąć [Konfiguracja]. 

 
Rys. 5- 8 

Obszar Nazwa 
1  Wskazanie informacyjne o spawarce 

Przedstawia spawarkę, dla której aktualnie wyświetlana jest konfiguracja urządzenia. 

2  Wskazanie informacyjne parametrów urządzeń 
Przedstawia zapisane parametry urządzeń. 

3  Wskazanie informacyjne parametrów sieciowych 
Przedstawia zapisane parametry sieciowe. 

4  Wskazanie informacyjne WiFi 
W przypadku spawarek z funkcją WiFi przedstawia zapisane parametry WiFi. 

5.13.1 Parametry urządzenia 
Parametr Znaczenie 
Nazwa Wewnętrzna nazwa spawarki. Można wpisać dowolną nazwę. 

Referencja 
stacji/spoiny 

Służy do tworzenia odniesienia spoiny do urządzenia 

Nazwa grupy Służy do sterowania uwierzytelnianiem w związku z Xbutton. Można wpisać dowolną 
nazwę. 

Zredukowany 
zapis danych 

Pole wyboru do ustalania, czy zapisywane są wszystkie pojedyncze czynności procesu 
spawania lub tylko ustalone wartości na spoinę. 

Wytyczna dla 
gazu 1 

Gdy nie jest podłączony żaden czujnik gazu, można tu ustawić szacowaną wartość 
zużycia. 

Wytyczna dla 
gazu 2 

Gdy nie jest podłączony żaden czujnik gazu, można tu ustawić szacowaną wartość 
zużycia. 

Czujnik gazu Pole wyboru do ustalenia, czy podłączony jest czujnik gazu. 
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Parametr Znaczenie 
Hasło Pozwala na zmianę hasła urządzenia. 

5.13.2 Parametry sieciowe 
Parametr Znaczenie 
Adres IPv4 
spawarki 

Pole tekstowe do zapisywania jednoznacznego adresu sieciowego spawarki. 

Maska 
podsieci 

Pole tekstowe do zapisywania maski podsieci, do której przyporządkowana jest 
spawarka. 

Bramka 
standardowa 

Pole tekstowe do zapisywania jednoznacznego adresu sieciowego bramki standardowej. 

Port UDP Pole tekstowe do zapisywania portu UDP. 

Adres IPv4 
pierwotnego 
serwera 
danych 

Pole tekstowe do zapisywania adresu sieciowego serwera, na którym są zapisywane 
dane. 

Port serwera 
danych 

Pole tekstowe do zapisywania portu serwera, na którym są zapisywane dane. 

Adres IPv4 
serwera 
zarządzająceg
o 

Pole tekstowe do zapisywania adresu sieciowego serwera, na którym jest zainstalowany 
Xnet. 

Port serwera 
zarządzająceg
o 

Pole tekstowe do zapisywania portu serwera, na którym jest zainstalowany Xnet. 

5.13.2.1 Parametry WiFi (tylko w spawarkach z funkcją WiFi) 
Parametr Znaczenie 
Wł./Wył. WiFi Pole wyboru do ustalania, czy dane pomiędzy spawarką a oprogramowaniem Xnet mają 

być przesyłane przez sieć WiFi. 

SSID Pole tekstowe do zapisywania oznaczenia, pod którym można kontaktować się ze 
spawarką. 

Prędkość 
wysyłania 

Lista wyboru do ustawiania maksymalnej mocy nadawczej spawarki. 

Region Lista wyboru do określenia regionu, do którego spawarka wysyła dane i z którego je 
odbiera. 

Szyfrowanie Lista wyboru do ustalania metody szyfrowania transmisji danych pomiędzy spawarką a 
oprogramowaniem Xnet. 

Algorytm Pole tekstowe do ustalania algorytmu, stosowanego podczas szyfrowania transmisji 
danych pomiędzy spawarką a oprogramowaniem Xnet. 

Klucz Pole tekstowe do ustalania klucza, stosowanego podczas transmisji danych pomiędzy 
spawarką a oprogramowaniem Xnet. 

 

5.14 Licznik konserwacji 
Wskazanie danych konserwacji służy do monitorowania częstotliwości prac serwisowych podłączonych 
spawarek. W zależności od procesu można zdefiniować częstotliwość prac serwisowych dla części 
wymaganego wyposażenia spawalniczego i skomentować, dodając dowolny tekst dotyczący konserwacji. 

 

 Szkody materialne na skutek nieprzestrzegania powiązanych dokumentów! 
Częstotliwość prac serwisowych określona przez użytkownika ma charakter czysto informacyjny 
i w żaden sposób nie zastępuje informacji dotyczących konserwacji zawartych w instrukcji 
eksploatacji danej spawarki. 
Przestrzegaj częstotliwości prac serwisowych opisanych w instrukcjach eksploatacji spawarek! 
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5.14.1 Podgląd licznika konserwacji 
• Kliknąć [Lista]. 
• Z listy wyboru urządzeń wybrać urządzenie, którego dane konserwacji mają zostać wyświetlone. 
• Kliknąć [Konserwacja]. 

 
Rys. 5- 9 

Obszar Nazwa 
1  Wskazanie informacyjne o spawarce 

Przedstawia spawarkę, dla której aktualnie wyświetlane są dane konserwacyjne. 

2  Wskazanie informacyjne Licznik konserwacji 
Przedstawia zapisane parametry konserwacji oraz ew. pozostały czas do kolejnej 
konserwacji. 

5.15 Parametry konserwacji 
Parametr Znaczenie 
Spawarka Stała data, np. termin następnego badania powtórnego 

Typ procesu Wskazanie typu procesu, w którym pracuje spawarka 

Końcówka 
prądowa 

Czas pozostały do następnej zalecanej kontroli końcówki prądowej 

System gazu 
osłonowego 

Czas pozostały do następnej zalecanej kontroli systemu gazu osłonowego. 

Elektroda Czas pozostały do następnej zalecanej kontroli elektrody. 

Prowadnica 
drutu 

Czas pozostały do następnej zalecanej kontroli prowadnicy drutu.. 

Napęd 
podawania 
drutu 1 

Czas pozostały do następnej zalecanej kontroli głównego napędu podawania drutu. 

Napęd 
podawania 
drutu 2 

Czas pozostały do następnej zalecanej kontroli opcjonalnie podłączonego drugiego 
napędu podawania drutu. 

Dysza gazu 
plazmowego 

Czas pozostały do następnej zalecanej kontroli dyszy gazu plazmowego. 
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5.15.1 Resetowanie licznika konserwacji 
• Kliknąć [Reset]. 
• W oknie dialogowym „Wyzeruj licznik” wybrać liczniki, które mają zostać wyzerowane. 
• Kliknąć [OK], aby przeprowadzić akcję lub [Anuluj], aby przerwać akcję. 

 

5.15.1.1 Dane serwisowe (WiFi) 
Wskazanie danych serwisowych powala na podgląd danych połączeń spawarek, które są podłączone z 
oprogramowaniem poprzez siec WiFi i ułatwia przez to usuwanie błędów w razie ewentualnych usterek. 
• Kliknąć [Lista]. 
• Z listy wyboru urządzeń wybrać urządzenie, którego dane serwisowe mają zostać wyświetlone. 
• Kliknąć [Serwis]. 

 
Rys. 5- 10 

Obszar Nazwa 
1  Wskazanie informacyjne o spawarce 

Przedstawia spawarkę, dla której aktualnie wyświetlane są dane serwisowe WiFi. 

2  Wskazanie informacyjne WiFi 
Przedstawia ustalone dane serwisowe WiFi. 

5.15.2 Parametry WiFi 
Parametr Znaczenie 
WiFi dostępne Informuje, czy podłączona spawarka oferuje funkcjonalność WiFi. 

Status 
połączenia 

informuje, czy z podłączoną spawarką jest nawiązane połączenia za pomocą sieci WiFi. 

SSID Przedstawia zapisane na spawarce SSID. 

BSSID Przedstawia adres MAC podłączonego do spawarki adaptera WiFi. 

Numer kanału Przedstawia numer kanału, na którym spawarka komunikuje się z programem Xnet. 

Siła odbioru Przedstawia aktualne tłumienie siły sygnału, który oprogramowanie Xnet odbiera ze 
spawarki. 

Firmware WiFi Przedstawia wersję oprogramowania podłączonego do spawarki adaptera WiFi. 
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5.16 Zapis danych spawania w pamięci przenośnej USB 
Dostarczony moduł „XWDImport” pozwala przenosić dane spawania w przenośnej pamięci USB ze 
spawarki do oprogramowania do zarządzania jakością, bez konieczności podłączania spawarki do sieci. 

 

 W celu zapewnienia maksymalnej sprawności i niezawodności zalecamy stosowanie 
przemysłowych pamięci przenośnych USB. 

 

5.16.1 Inicjalizacja pamięci USB 
Przed użyciem pamięci przenośnej USB należy ją jednorazowo zarejestrować w każdej spawarce, z którą 
będzie używana. Podczas rejestracji zostanie również sprawdzone działanie pamięci przenośnej USB. 
• Wsuń pamięć przenośną USB do urządzenia. 
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Master“ na bramie sieciowej lub spawarce. 
• Włącz spawarkę. 

- Na sterowniku miga dioda LED „Profile“ 
• Zaloguj się na sterowniku przy użyciu Xbutton. 

- Na sterowniku miga dioda LED „USB“. 
- Rejestracja pamięci przenośnej USB została zakończona. 

 

 Jeżeli przenośna pamięć USB jest uszkodzona, miga dioda LED „Error“ i rejestracja nie zostanie 
przeprowadzona. 

 

5.16.2 Zapis danych spawania 
5.16.2.1 Ręczny zapis 

• Wsuń pamięć przenośną USB do urządzenia. 
• Naciśnij przycisk „Master“ na bramie sieciowej lub spawarce. 

- Na sterowniku dioda LED „USB“ zaczyna migać i zaczyna się zapis danych. 
• Aby zakończyć zapis, nacisnąć przycisk Master“. 

 

 Zapis aktualnej spoiny zostanie przeprowadzony do końca. Zapis jest zakończony, gdy na 
sterowniku nie miga żadna dioda LED. 

 

5.16.2.2 Automatyczny zapis 
• Wsuń pamięć przenośną USB do urządzenia. 
• Włącz spawarkę. 

- Zapis rozpoczyna się automatycznie. 
• Aby zakończyć zapis, nacisnąć przycisk Master“. 

 

 Zapis aktualnej spoiny zostanie przeprowadzony do końca. Zapis jest zakończony, gdy na 
sterowniku nie miga żadna dioda LED. 
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5.16.3 Import danych spawania z pamięci przenośnej USB do systemu Xnet 
• Uruchom program „XWDImport.exe“. 

- Otwiera się ekran początkowy programu. 

 
Rys. 5- 11 

• Podłączyć do komputera pamięć USB z danymi spawania. 
• Wprowadź następujące parametry: 

- Host: Adres IP serwera komputera, na którym jest zainstalowany program Xnet. 
- Nazwa użytkownika 
- Hasło 

• Wybierz literę napędu, która jest przyporządkowana pamięci przenośnej USB z danymi spawania. 
• Kliknij przycisk „Start”. 

- Import zostanie uruchomiony. 
 

 Wszystkie dane odnalezione i zaimportowane z pamięci przenośnej USB po zakończeniu importu 
zostaną automatycznie i bez dodatkowych ostrzeżeń usunięte z pamięci przenośnej USB. 

 
 

 Wgląd do zaimportowanych danych spawania można uzyskać w polu „Zarządzanie spawarkami” 
oprogramowania Xnet. Zaimportowanym danym zostanie automatycznie przypisana nazwa i 
adres MAC spawarki. 
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6 Moduły opcjonalne 
W tym rozdziale opisane są opcjonalne moduły dla Xnet. Te moduły mogą ew. nie być zawarte w danej 
licencji. Informacje na temat licencji można uzyskać od naszego działu obsługi klienta. 

6.1 Obsługa klienta 
Informacji o produktach udziela zespół ds. obsługi klienta. 
EWM AG 
Dr. Günter-Henle-Str. 8 
56271 Mündersbach 
Niemcy 
Telefon: +49 2680 181-0 
Pon. – Pt., godz. 7.30–17.00 
Telefaks: +49 2680 181-244 
e-mail: info@ewm-group.com 
Internet: www.ewm-group.com 

6.2 Spawacze i kwalifikacje spawaczy 
W tym rozdziale opisane jest zarządzanie spawaczami i kwalifikacjami spawaczy. 

6.2.1 Spawacz 
• Kliknąć na stronie startowej  [Spawacz]. 

6.2.1.1 Utwórz zapis danych 
• Kliknąć [Dodaj spawacza]. 
• Rejestrowanie istotnych danych. 

 

 Pola „Nazwisko” i „Imię” są obowiązkowe i muszą zostać wypełnione.  
Wartość w polu „Numer osobowy” jest jednoznaczna dla całego systemu i można ją wpisać tylko 
jeden raz. 
Wartość w polu „Rola systemowa” może być dowolna. Kliknięcie w pole otwiera listę z już 
dostępnymi wartościami. Aby zarejestrować nową wartość, wpisać ją w polu „Rola systemowa”. 
Nowa wartość zostanie automatycznie dodana do listy. 

 

• Utworzyć dostęp do Xnet (do wyboru). 
• Aktywować pole wyboru „Dane użytkownika Xnet“. 
• Rejestracja danych logowania. 

 

6.2.1.2 Edytuj zapis danych 
• W części zarządzania spawaczami kliknąć na edytowanego spawacza. 
• Kliknąć [Wyświetl spawacza]. 
• Kliknąć [Edycja spawacza]. 
• Rejestrowanie istotnych danych. 

 

 Pola „Nazwisko” i „Imię” są obowiązkowe i muszą zostać wypełnione.  
Wartość w polu „Numer osobowy” jest jednoznaczna dla całego systemu i można ją wpisać tylko 
jeden raz. 
Wartość w polu „Rola systemowa” może być dowolna. Kliknięcie w pole otwiera listę z już 
dostępnymi wartościami. Aby zarejestrować nową wartość, wpisać ją w polu „Rola systemowa”. 
Nowa wartość zostanie automatycznie dodana do listy. 

 

• Utworzyć dostęp do Xnet (do wyboru). 
• Aktywować pole wyboru „Dane użytkownika Xnet“. 
• Rejestracja danych logowania. 

 

6.2.1.3 Usuń zapis danych 
• W części zarządzania spawaczami kliknąć na edytowanego spawacza. 
• Kliknąć [Wyświetl spawacza]. 
• Kliknąć [Usuń spawacza]. 
• Kliknąć [Tak], aby przeprowadzić akcję lub [Nie], aby przerwać akcję. 
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6.2.2 Kwalifikacje spawacza 
• Kliknąć na stronie startowej  [Spawacz]. 

 

6.2.2.1 Utwórz zapis danych 
• W części zarządzania spawaczami kliknąć na edytowanego spawacza. 
• Kliknąć [Wyświetl spawacza]. 
• Kliknąć [Dodaj kwalifikacje spawacza]. 
• W oknie „Ważność” rejestrowane są wartości odpowiednio do dostępnego zaświadczenia kontroli 

spawacza. 
 

 Aby zarejestrować kwalifikację różniącą się od normy DIN EN ISO 9606-1:2013, należy 
zaktywować pole wyboru „Kwalifikacje specjalne” i wprowadzić ręcznie numer kwalifikacji. 

 

• W oknie „Numer kontroli” rejestrowane są wartości odpowiednio do dostępnego zaświadczenia 
kontroli spawacza. 

 

 Wartości rozwijalnych list w oknie rejestracji „Numer kontroli” są zgodne z wymogami normy DIN 
EN ISO 9606-1:2013. 

 

• Dodać dokument (do wyboru). 
• Kliknąć [Załaduj dokument]. 
• Wybrać plik z systemu plików. 
• Kliknąć [Zapisz], aby przeprowadzić akcję lub [Anuluj], aby przerwać akcję. 

• Kliknąć [Zapisz kwalifikacje spawacza], aby przeprowadzić akcję lub [Cofnij], aby przerwać akcję. 
 

6.2.2.2 Edytuj zapis danych 
• W części zarządzania spawaczami kliknąć na edytowanego spawacza. 
• Kliknąć [Wyświetl spawacza]. 
• Kliknąć na przeznaczone do edycji kwalifikacje spawacza. 
• Kliknąć [Wyświetl kwalifikacje spawacza]. 
• W oknie „Ważność” rejestrowane są wartości odpowiednio do dostępnego zaświadczenia kontroli 

spawacza. 
 

 Aby zarejestrować kwalifikację różniącą się od normy DIN EN ISO 9606-1:2013, należy 
zaktywować pole wyboru „Kwalifikacje specjalne” i wprowadzić ręcznie numer kwalifikacji. 

 

• W oknie „Numer kontroli” rejestrowane są wartości odpowiednio do dostępnego zaświadczenia 
kontroli spawacza. 

 

 Wartości rozwijalnych list w oknie rejestracji „Numer kontroli” są zgodne z wymogami normy DIN 
EN ISO 9606-1:2013. 

 

• Dodać dokument (do wyboru). 
• Kliknąć [Załaduj dokument]. 
• Wybrać plik z systemu plików. 
• Kliknąć [Zapisz], aby przeprowadzić akcję lub [Anuluj], aby przerwać akcję. 

• Kliknąć [Zapisz kwalifikacje spawacza], aby przeprowadzić akcję lub [Cofnij], aby przerwać akcję. 
 

6.2.2.3 Usuń zapis danych 
• W części zarządzania spawaczami kliknąć na edytowanego spawacza. 
• Kliknąć [Wyświetl spawacza]. 
• Kliknąć na przeznaczone do edycji kwalifikacje spawacza. 
• Kliknąć [Wyświetl kwalifikacje spawacza]. 
• Kliknąć [Usuń kwalifikacje spawacza]. 

 

 Zapis danych jest usuwany bez dodatkowego potwierdzenia. 
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6.3 Instrukcje spawania / WPQR 
W tym rozdziale opisane jest tworzenie i zarządzanie kwalifikowanymi instrukcjami spawania (WPS) oraz 
raportami o kwalifikowaniu procesu spawania (WPQR). 

6.3.1 Definicja pojęć 
pWPS (ang.: preliminary Welding Procedure Specification) 
pWPS to tymczasowa instrukcja spawania. Zawiera ona dane dla instrukcji spawania, wymaga jednak 
jeszcze kontroli przez certyfikowaną jednostkę kontrolną. 
WPQR (ang.: Welding Procedure Qualification Record) 
WPQR to raport dotyczący jakości procesu spawania. Na podstawie danych z tymczasowej instrukcji 
spawania (pWPS) element jest spawany i sprawdzany przez certyfikowaną jednostkę kontrolującą. Gdy 
wynik kontroli jest pozytywny, jednostka kontrolująca wystawia certyfikat WPQR. 
WPS (ang.: Welding Procedure Specification) 
WPS to kwalifikowana instrukcja spawania. Zawiera dane tymczasowej instrukcji spawania oraz numer 
WPQR. 

6.3.2 Tymczasowa instrukcja spawania 
• Na stronie startowej kliknąć [WPQ Manager]. 

6.3.2.1 Utwórz zapis danych 
• Kliknąć [Utwórz instrukcję spawania]. 
• W lewej części obszaru nagłówka okna rejestracji w polach  „Producent”, „Ulica”, „Miejscowość” 

wpisać dane firmowe wystawcy tymczasowej instrukcji spawania. 
 

 Gdy WPQ Manager posiada licencję jako moduł oprogramowania Xnet, pola „Producent”, „Ulica”, 
„Miejscowość” są wypełnione przez system. 
 

 

• Opcjonalnie w lewej części obszaru nagłówka okna rejestracji wypełnić pola „Kontroler lub jednostka 
kontrolna”, „Klient”, „Nr zlecenia”, „Nr rysunku”, „Nr części”. 

• W prawej części obszaru nagłówka okno zapisać specyfikacje spoiny. 
6.3.2.2 Wizualizacja przygotowywania spoiny za pomocą zaimportowanego rysunku 

W celu wizualizacji przygotowania spoin i kolejności spawania program oferuje możliwość importowania 
rysunków z systemów obcych lub tworzenia rysunków w programie. 

• Kliknąć [Edytuj rysunek] . 
• W oknie rejestracji „Edytuj rysunek” kliknąć [Przygotowanie spoiny] . 

7 W oknie rejestracji „Edytuj rysunek” kliknąć [Załaduj rysunek] . 
• W oknie dialogowym „Załaduj rysunek” aktywować pole wyboru „Przygotowywania spoiny”. 
• Kliknąć [Wybierz plik]. 
• Wybrać plik z systemu plików. 
• Kliknąć [Zapisz], aby przeprowadzić akcję lub [Anuluj], aby przerwać akcję. 

 

 Rysunek można ustawiać przyciskiem  lub . 
 

• Kliknąć [OK], aby przeprowadzić akcję lub [Anuluj], aby przerwać akcję. 
7.1.1.1 Wizualizacja przygotowywania spoiny za pomocą utworzonego rysunku 

W celu wizualizacji przygotowania spoin i kolejności spawania program oferuje możliwość importowania 
rysunków z systemów obcych lub tworzenia rysunków w programie. 

• Kliknąć [Edytuj rysunek] . 
• W oknie rejestracji „Edytuj rysunek” kliknąć [Przygotowanie spoiny] . 
• W oknie rejestracji „Parametry” zapisać odpowiednie wartości. 

 

 Aktywacja pola „Symetrycznie” powoduje automatyczne przejęcie parametrów z obrabianego 
przedmiotu 1 do obrabianego przedmiotu 2. 
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• Kliknąć [OK], aby przeprowadzić akcję lub [Anuluj], aby przerwać akcję. 
7.1.1.2 Wizualizacja kolejności spawania za pomocą zaimportowanego rysunku 

W celu wizualizacji przygotowania spoin i kolejności spawania program oferuje możliwość importowania 
rysunków z systemów obcych lub tworzenia rysunków w programie. 

• Kliknąć [Edytuj rysunek] . 

8 W oknie rejestracji „Edytuj rysunek” kliknąć [Załaduj rysunek] . 
• W oknie dialogowym „Załaduj rysunek” aktywować pole wyboru „Kolejność spawania”. 
• Kliknąć [Wybierz plik]. 
• Wybrać plik z systemu plików. 
• Kliknąć [Zapisz], aby przeprowadzić akcję lub [Anuluj], aby przerwać akcję. 
• Kliknięciem lewym przyciskiem myszy na rysunku ustalić punkt początkowy ściegu spawalniczego. 
• Przesunąć kursor w żądany punkt końcowy ściegu spawalniczego i potwierdzić wybór lewym 

przyciskiem myszy. 
• Przez ruch kursora dopasować ustawienie i wielkość ściegu spawalniczego i potwierdzić kliknięciem 

lewym przyciskiem myszy. 
 

 W celu usunięcia ściegu spawalniczego wybrać ścieg spawalniczy lewym przyciskiem myszy i 
następnie kliknąć . 

 
 

 W celu zmiany wyświetlonej kolejności spawania wybrać ścieg spawalniczy lewym przyciskiem 
myszy i następnie kliknąć  lub . 

 

8.1.1.1 Wizualizacja kolejności spawania za pomocą utworzonego rysunku 
W celu wizualizacji przygotowania spoin i kolejności spawania program oferuje możliwość importowania 
rysunków z systemów obcych lub tworzenia rysunków w programie. 

• Kliknąć [Dodaj ściegi] . 
• W oknie rejestracji „Ściegi automatyczne” zapisać odpowiednie parametry. 

• Kliknąć [Dodaj ściegi] . 
• Kliknąć [OK], aby przeprowadzić akcję lub [Anuluj], aby przerwać akcję. 

 

 W celu usunięcia ściegu spawalniczego wybrać ścieg spawalniczy lewym przyciskiem myszy i 
następnie kliknąć . 

 
 

 W celu zmiany wyświetlonej kolejności spawania wybrać ścieg spawalniczy lewym przyciskiem 
myszy i następnie kliknąć  lub . 

 

• W oknie „Szczegóły spawania” zapisać odpowiednie parametry na ścieg spawalniczy. 
 

 Kliknięcie  aktywuje wiersze rejestracji dla ukrytych ściegów spawalniczych. 
 

• W oknie „Materiały spawalnicze” zapisać odpowiednie parametry na ścieg spawalniczy. 
 

 Kliknięcie  aktywuje wiersze rejestracji dla ukrytych ściegów spawalniczych. 
 

• W oknie „Gaz osłonowy” zapisać odpowiednie parametry na ścieg spawalniczy. 
 

 Kliknięcie  aktywuje wiersze rejestracji dla ukrytych ściegów spawalniczych. 
 

• W oknie rejestracji „Pozostałe parametry” zapisać odpowiednie parametry. 
 

 Kliknięcie pola wyboru „Elektroda wolframowa” rozszerza okno o pola do specyfikacji elektrody 
wolframowej. 

 
 

 Kliknięcie pola wyboru „Obróbka cieplna” rozszerza okno o pola do specyfikacji obróbki cieplnej. 
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• Dodać dokument (do wyboru). 
• Kliknąć [Załaduj dokument]. 
• Wybrać plik z systemu plików. 
• Kliknąć [Zapisz], aby przeprowadzić akcję lub [Anuluj], aby przerwać akcję. 

• Kliknąć [Zapisz], aby wpisane dane zapisać do późniejszej edycji lub kliknąć [Cofnij], aby odrzucić 
wpisane dane. 

• Kliknąć [Zablokuj], aby zakończyć rejestrację tymczasowej instrukcji spawania. 
8.1.1.2 Edytuj zapis danych 

• Kliknąć w WPQ Manager na przeznaczoną do edycji tymczasowej instrukcji spawania. 
• Kliknąć [Wyświetl instrukcję spawania]. 
• Dopasować parametry analogicznie do rozdziału „Tworzenie tymczasowej instrukcji spawania”. 

8.1.1.3 Duplikuj tymczasową instrukcję spawania 
• Kliknąć w WPQ Manager na przeznaczoną do zduplikowania tymczasową instrukcję spawania. 
• Kliknąć [Duplikuj]. 

- Zduplikowana tymczasowa instrukcja spawania jest zapisywana w WPQ Manager. Można 
rozpoznać to po żółtym tle i dodatku „Copy” przy numerze tymczasowej instrukcji spawania. 

8.1.2 WPQR 
8.1.2.1 Utwórz zapis danych 
 

 Będąca podstawą WPQR tymczasowa instrukcja spawania powinna zostać zablokowana przed 
rejestracją WPQR. 

 

• Kliknąć [Utwórz WPQR]. 
• W oknie „Kontrola spawania” w polu „Nr WPQR” wpisać numer certyfikatu kontroli spawania. 
• Opcjonalnie w polu „Rew“ wpisać numer rewizyjny certyfikowanej kontroli procesu spawania. 
• W lewej części obszaru nagłówka okna rejestracji w polach  „Producent”, „Ulica”, „Miejscowość” 

wpisać dane firmowe wystawcy tymczasowej instrukcji spawania. 
 

 Gdy WPQ Manager posiada licencję jako moduł oprogramowania Xnet, pola „Producent”, „Ulica”, 
„Miejscowość” są wypełnione przez system. 
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• W polu tymczasowej instrukcji spawania kliknąć . 
• W oknie rejestracji „Wybierz instrukcję spawania” wybrać tymczasową instrukcję spawania. 
• Kliknąć [OK], aby przeprowadzić akcję lub [Anuluj], aby przerwać akcję. 

- Zapisane w tymczasowej instrukcji spawania dane są przejmowane jako podstawa do istotnych 
pól WPQR. 

• Pozostałe parametry zarejestrować na podstawie certyfikowanej kontroli spawania. 
• Dodać dokument (do wyboru). 

• Kliknąć [Załaduj dokument]. 
• Wybrać plik z systemu plików. 
• Kliknąć [Zapisz], aby przeprowadzić akcję lub [Anuluj], aby przerwać akcję. 

• Kliknąć [Zablokuj WPQR], aby zakończyć rejestrację WPQR. 
• Kliknąć [Zapisz], aby wpisane dane zapisać do późniejszej edycji lub kliknąć [Cofnij], aby odrzucić 

wpisane dane. 
8.1.2.2 Duplikuj tymczasową instrukcję spawania 

• Kliknąć w WPQ Manager na przeznaczoną do zduplikowania tymczasową instrukcję spawania. 
• Kliknąć [Duplikuj]. 

- Zduplikowana tymczasowa instrukcja spawania jest zapisywana w WPQ Manager. Można 
rozpoznać to po żółtym tle i dodatku „Copy” przy numerze tymczasowej instrukcji spawania. 

• Kliknąć w WPQ Manager na zduplikowaną tymczasową instrukcję spawania. 
• Kliknąć [Wyświetl instrukcję spawania]. 

• W oknie „Szczegóły spawania” w kolumnie „Nr WPQR” kliknąć . 
• W oknie rejestracji „Wybierz WPQR” wybrać przeznaczony do przydzielenia numer WPQR. 
• Kliknąć [OK], aby przeprowadzić akcję lub [Anuluj], aby przerwać akcję. 
• Kliknąć [Zapisz], aby przeprowadzić akcję lub [Cofnij], aby przerwać akcję. 
• W oknie dialogowym „Zablokuj WPQR” kliknąć [Tak], aby zablokować przyporządkowane WPQR lub 

[Nie], aby przyporządkowane WPQR pozostawić otwarte do dalszej edycji. 
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9 Usuwanie usterek 
9.1 Usuwanie usterek – lista kontrolna 
 

Legenda Symbol Opis 
  Usterka / Przyczyna 

  Środki zaradcze 
 

Brak połączenia z serwerem 
 Podczas bieżącej sesji serwer Xnet został wyłączony 
 Połączenie sieciowe zostało przerwane 
 Sprawdź połączenie danych od klienta do serwera Xnet. Sprawdź klucz sprzętowy. 

Brak połączenia ze spawarką 
 Nieprawidłowe połączenie między urządzeniem a serwerem Xnet 
 Sprawdź połączenie między urządzeniem a serwerem Xnet 

Zalogowanie nie jest możliwe 
 Błąd podczas wprowadzania nazwy użytkownika lub hasła 
 Konto użytkownika nie istnieje 
 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło do istniejącego konta użytkownika 

Sesja wygasła 
 Automatyczne wylogowanie z powodu braku aktywności 
 Zaloguj ponownie 

Plik graficzny nie przekracza minimalnego rozmiaru (600x400 pikseli) 
 Do planu sytuacyjnego przesłano obraz mapy bitowej o rozdzielczości mniejszej niż 600x400 pikseli 
 Zachowaj minimalny rozmiar (600x400 pikseli) dla obrazów mapy bitowej 

Brak danych 
 Brak danych spawania dla bieżącego dnia 
 Sprawdź dane spawania po pierwszych procesach spawania 

 Brak danych spawania dla wybranego dnia 
 Kontroluj wybór 

Nie masz uprawnień, aby korzystać z tej funkcji 
 Użytkownik wybrał funkcję programu, do której nie ma uprawnień 
 Skontaktuj się z administratorem systemowym i zapytaj o pozostałe uprawnienia dostępu 

Nieprawidłowy format 
 Podczas wprowadzania wartości wybrano nieprawidłowy format wprowadzania (błąd literowy) 
 Usuń wprowadzone wartości i wprowadź ponownie w prawidłowym formacie 

Długość klucza 
 Podczas wprowadzania klucza w celu konfiguracji połączenia WiFi nie została osiągnięta wymagana 

minimalna liczba znaków do wprowadzenia 
 Usuń klucz WiFi i wprowadź ponownie 

Zapis danych już istnieje 
 Użytkownik próbował ponownie utworzyć istniejący już zapis danych 
 Utwórz nowy zapis danych pod inną nazwą lub zmień nazwę starego zapisu danych 

Wartość musi być liczbą całkowitą dodatnią 
 Użytkownik wprowadził nieprawidłowe dane 
 Usuń wprowadzone wartości i wprowadź ponownie 

Wymagana wartość 
 Użytkownik opuścił jedną daną 
 Sprawdź i uzupełnij dane 

Błąd ogólny 
 Wystąpił bliżej nieokreślony błąd programu 
 Skontaktuj się ze wsparciem 
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Błąd w adresacji urządzenia 
 Wystąpił wewnętrzny błąd komunikacji 
 Skontaktuj się ze wsparciem 
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