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Allmänna hänvisningar 
 

  VARNING 

 

Läs bruksanvisningen! 
Bruksanvisningen informerar om säker användning av produkterna. 
• Läs och följ bruksanvisningen för samtliga systemkomponenter, i synnerhet säkerhets- och 

varningsanvisningarna! 
• Beakta föreskrifter om förebyggande av olyckor och nationella bestämmelser! 
• Förvara bruksanvisningen på aggregats användningsplats. 
• Säkerhets- och varningsskyltar på aggregatet informerar om eventuella faror.  

De måste vara identifierbara och läsbara. 
• Aggregatet är tillverkat i enlighet med aktuell teknisk utvecklingsnivå samt gällande regler 

och standarder och får endast användas, underhållas och repareras av fackpersonal. 
• Tekniska ändringar på grund av vidareutveckling inom aggregattekniken kan leda till olika 

svetsförhållanden. 
 
 

 Vänd er vid frågor angående installation, idrifttagning, användning, speciella omständigheter på 
användningsplatsen samt ändamålsenlig användning till er återförsäljare eller vår kundservice 
under +49 2680 181-0. 
En lista över auktoriserade försäljningspartner finns under www.ewm-group.com. 

 

Ansvaret i sammanhang med användning av denna anläggning begränsas uttryckligen till 
anläggningens funktion. Allt annat ansvar, av vilket slag det vara må, uteslutes uttryckligen. 
Denna befrielse från ansvar accepteras av användaren vid idrifttagning av anläggningen. 
Såväl iakttagandet av denna anvisning som även villkoren och metoderna vid installation, drift, 
användning och skötsel av aggregatet kan inte övervakas av tillverkaren. 
Ett felaktigt utförande av installationen kan leda till materiella skador och även innebära att 
personer utsättes för risker. Därför övertar vi inget slags ansvar för förluster, skador och 
kostnader, som resulterar av felaktig installation, icke fackmässig drift samt felaktig användning 
och skötsel eller på något sätt står i samband härmed. 
 
 
 
 
 
 
 
© EWM AG 
Dr. Günter-Henle-Straße 8 
D-56271 Mündersbach 
 
Upphovsrätten till detta dokument förblir hos tillverkaren. 
Kopiering, även i form av utdrag, endast med skriftligt godkännande. 
Innehållet i detta dokument har noga undersökts, kontrollerats och bearbetats, ändå förbehåller vi oss för 
ändringar, skrivfel och misstag. 
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2 För Din säkerhet 
 

2.1 Upplysningar betr. bruksanvisningens användning 
 

  FARA 
 Arbets- eller driftsförfaranden som måste följas exakt för att utesluta en omedelbart 

hotande, allvarlig personskada eller död. 
• Säkerhetsanvisningen innehåller signalordet "FARA" med en generell varningssymbol i sin 

rubrik.  
• Faran förtydligas dessutom genom ett piktogram i marginalen. 

 

  VARNING 
 Arbets- eller driftsförfaranden som måste följas exakt för att utesluta en möjlig, allvarlig 

personskada eller död. 
• Säkerhetsanvisningen innehåller signalordet "VARNING" med en generell varningssymbol i 

sin rubrik.  
• Faran förtydligas dessutom genom ett piktogram i marginalen. 

 

  OBSERVERA 
 Arbets- eller driftsförfaranden som måste följas exakt för att utesluta en möjlig, lätt 

personskada. 
• Säkerhetsanvisningen innehåller signalordet "SE UPP" med en generell varningssymbol i 

sin rubrik.  
• Faran förtydligas genom ett piktogram i marginalen. 

 
 

 Tekniska detaljer som användaren måste beakta. 
 

Indikeringar beträffande tillvägagångssätt samt uppräkningar som visar dig steg för steg vad du ska göra i 
speciella situationer känner du igen med hjälp av blickfångspunkten, t.ex.: 
• ansluta och låsa kontakten för svetsströmledningen i motsvarande motkontakt. 
Händelser som följer på handlingsanvisningar känns igen på bindestrecket samt den indragna 
beskrivningen av händelsen därefter, t.ex.: 
‒   Programvaran installeras. 
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2.2 Del av den samlade dokumentationen 
 

 Denna bruksanvisning är en del av den samlade dokumentationen och gäller endast i 
kombination med alla deldokument! Läs och följ bruksanvisningarna för samtliga 
systemkomponenter, i synnerhet säkerhetsanvisningarna! 

 

Bilderna visar ett allmänt exempel med ett svetssystem. 

 
Bild. 2.1 

 

Pos. Dokumentation 
A.1 Trådmatarenhet 
A.2 Ombyggnadsanvisning tillval 
A.3 Strömkälla 
A.4 Kylenhet, spänningstransformator, verktygslåda etc. 
A.5 Transportvagn 
A.6 Svetsbrännare 
A.7 Fjärrstyrning 
A.8 Styrning 
A Samlad dokumentation 
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3 Kompletterande anvisningar 
3.1 Information om bruksanvisningen 

Med hjälp av bruksanvisningen kan man använda programvaran WPQ Manager (här efter programvaran) 
på ett säkert och effektivt sätt. Den är en del av programvaran och måste förvaras så att personalen när 
som helst kan nå den. 
Innehållet i detta dokument har noga undersökts, kontrollerats och bearbetats, ändå förbehåller vi oss för 
ändringar, skrivfel och misstag. 

3.2 Övriga gällande dokument 
• Bruksanvisningar till anslutna svetsmaskiner 
• Dokument för valfria utvidgningar av programvaran 

3.3 Uppdatering av dokumentationen 
På följande webbplats finns respektive aktuell version av handboken för programvaran: 
Nedladdningsadress: www.ewm-group.com 

3.4 Garantibestämmelser 
Våra allmänna leverans- och affärsvillkor finns i aktuell version på www.ewm-group.com för nedladdning. 

3.5 Kundservice 
Vårt serviceteam står gärna till tjänst med produktinformation. 
EWM AG 
Dr. Günter-Henle-Str. 8 
56271 Mündersbach 
Tyskland 
Telefon: +49 2680 181-0 
Mån–fre 7.30–17.00 
Telefax: +49 2680 181-244 
E-post: info@ewm-group.com 
Internet: www.ewm-group.com 

3.6 Teknisk support 
Vid frågor och problem med våra produkter står medarbetarna på den tekniska supporten till tjänst. 
E-post: xnet-support@ewm-group.com 

 

 I kapitel  presenteras felindikeringar samt beskrivningar och deras orsaker. Här finns även 
anvisningar för hur de olika felen åtgärdas. 
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4 Bruksanvisning 
4.1 Användarroller 

Programvarans rättighetshantering är rullbaserad. Beroende på användarrollen har användaren olika 
åtkomst- och hanteringsbehörigheter. I grundinstallationen av programvaran finns användarrollerna 
”Administratör”, ”Användare” och ”Gäst”. Dessa kan användas som grund för egna användarroller. 

4.1.1 Skapa användarroll 
• Klicka på [System]. 
• Klicka på [Användare]. 
• Klicka på [Användarroll]. 
• Välj den användarroll som ska användas som mall för den nya användarrollen i rullgardinsmenyn 

”Användarroll”. 
• Klicka på [Lägg till]. 
• Ange en beteckning för den nya användarrollen i fältet ”Användarroll” i inmatningsfönstret 

”Rättigheter”. 
• Lägg till eller ta bort behörighet för de olika områdena med kryssrutorna. 
• Klicka på [Spara] för att utföra åtgärden eller [Avbryt] för att avbryta åtgärden. 

4.1.2 Redigera användarroll 
• Klicka på [System]. 
• Klicka på [Användare]. 
• Klicka på [Användarroll]. 
• Välj användarroll som ska redigeras i rullgardinsmenyn ”Användarroll”. 
• Lägg till eller ta bort behörighet för de olika områdena med kryssrutorna. 
• Klicka på [Spara] för att utföra åtgärden eller [Avbryt] för att avbryta åtgärden. 

4.1.3 Radera användarroll 
• Klicka på [System]. 
• Klicka på [Användare]. 
• Klicka på [Användarroll]. 
• Välj användarroll som ska raderas i rullgardinsmenyn ”Användarroll”. 
• Klicka på [Radera]. 

4.2 Användare 
4.2.1 Skapa användare 

• Klicka på [System]. 
• Klicka på [Användare]. 
• Klicka på [Lägg till]. 
• Ange motsvarande värden i inmatningsfönstret ”Lägg till användare”. 
• Klicka på [Spara] för att utföra åtgärden eller [Avbryt] för att avbryta åtgärden. 

 

4.2.2 Redigera användaren 
• Klicka på användaren som ska redigeras i användarhanteringen. 
• Klicka på [Redigera]. 
• Klicka på [Spara] för att utföra åtgärden eller [Avbryt] för att avbryta åtgärden. 

4.3 Svetsare och svetsarkvalifikationer 
I detta kapitel beskrivs hanteringen av svetsare och svetsarkvalifikationer. 

4.3.1 Svetsare 
• Klicka på [Svetsare] på startsidan. 

4.3.2 Skapa datapost 
• Klicka på [Lägg till svetsare]. 
• Ange relevanta data. 

 

 Fälten ”Namn” och ”Förnamn” är obligatoriska och måste fyllas i.  
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Värdet i fältet ”Personalnummer” är unikt i systemet och får endast användas en gång. 
Värdena för fältet ”Systemroll” kan väljas fritt. Klicka på fältet för att öppna en rullgardinsmeny 
med befintliga värden. Ange ett nytt värde vid behov i fältet ”Systemroll”. Det nya värdet läggs 
automatiskt till i listan. 

 

• Konfigurera åtkomst till Xnet (valfritt). 
• Markera kryssrutan ”Xnet användardata”. 
• Ange inloggningsuppgifter. 

 

4.3.3 Redigera datapost 
• Klicka på svetsaren som ska redigeras i svetsarhanteringen. 
• Klicka på [Visa svetsare]. 
• Klicka på [Redigera svetsare]. 
• Ange relevanta data. 

 

 Fälten ”Namn” och ”Förnamn” är obligatoriska och måste fyllas i.  
Värdet i fältet ”Personalnummer” är unikt i systemet och får endast användas en gång. 
Värdena för fältet ”Systemroll” kan väljas fritt. Klicka på fältet för att öppna en rullgardinsmeny 
med befintliga värden. Ange ett nytt värde vid behov i fältet ”Systemroll”. Det nya värdet läggs 
automatiskt till i listan. 

 

• Konfigurera åtkomst till Xnet (valfritt). 
• Markera kryssrutan ”Xnet användardata”. 
• Ange inloggningsuppgifter. 

 

4.3.4 Radera datapost 
• Klicka på svetsaren som ska redigeras i svetsarhanteringen. 
• Klicka på [Visa svetsare]. 
• Klicka på [Radera svetsare]. 
• Klicka på [Ja] för att utföra åtgärden eller [Nej] för att avbryta åtgärden. 

 

4.4 Svetsarkvalifikationer 
• Klicka på [Svetsare] på startsidan. 

4.4.1 Skapa datapost 
• Klicka på svetsaren som ska redigeras i svetsarhanteringen. 
• Klicka på [Visa svetsare]. 
• Klicka på [Lägg till svetsarkvalifikation]. 
• Ange värdena enligt föreliggande svetsarprövningsintyg i inmatningsfönstret ”Giltighet”. 

 

 För att ange en kvalifikation som avviker från SS-EN ISO 9606-1:2013 ska kryssrutan 
”Specialkvalifikation” aktiveras. Ange därefter numret för kvalifikationen manuellt. 

 

• Ange värdena enligt föreliggande svetsarprövningsintyg i inmatningsfönstret ”Provningsnummer”. 
 

 Värdena för rullgardinsmenyerna i inmatningsfönstret ”Provningsnummer” motsvarar 
uppgifterna i SS-EN ISO 9606-1:2013. 

 

• Lägg till dokument (valfritt). 
• Klicka på [Överför dokument]. 
• Välj en fil från filsystemet. 
• Klicka på [Spara] för att utföra åtgärden eller [Avbryt] för att avbryta åtgärden. 

• Klicka på [Spara svetsarkvalifikation] för att utföra åtgärden eller [Tillbaka] för att avbryta åtgärden. 
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4.4.2 Redigera datapost 
• Klicka på svetsaren som ska redigeras i svetsarhanteringen. 
• Klicka på [Visa svetsare]. 
• Klicka på den svetsarkvalifikationen som ska redigeras. 
• Klicka på [Visa svetsarkvalifikation]. 
• Ange värdena enligt föreliggande svetsarprövningsintyg i inmatningsfönstret ”Giltighet”. 

 

 För att ange en kvalifikation som avviker från SS-EN ISO 9606-1:2013 ska kryssrutan 
”Specialkvalifikation” aktiveras. Ange därefter numret för kvalifikationen manuellt. 

 

• Ange värdena enligt föreliggande svetsarprövningsintyg i inmatningsfönstret ”Provningsnummer”. 
 

 Värdena för rullgardinsmenyerna i inmatningsfönstret ”Provningsnummer” motsvarar 
uppgifterna i SS-EN ISO 9606-1:2013. 

 

• Lägg till dokument (valfritt). 
• Klicka på [Överför dokument]. 
• Välj en fil från filsystemet. 
• Klicka på [Spara] för att utföra åtgärden eller [Avbryt] för att avbryta åtgärden. 

• Klicka på [Spara svetsarkvalifikation] för att utföra åtgärden eller [Tillbaka] för att avbryta åtgärden. 
 

4.4.3 Radera datapost 
• Klicka på svetsaren som ska redigeras i svetsarhanteringen. 
• Klicka på [Visa svetsare]. 
• Klicka på den svetsarkvalifikationen som ska redigeras. 
• Klicka på [Visa svetsarkvalifikation]. 
• Klicka på [Radera svetsarkvalifikation]. 

 

 Dataposten raderas utan ytterligare säkerhetsfråga. 
 

4.5 WPS/WPQR 
I detta kapitel beskrivs hur kvalificerade svetsanvisningar (WPS) och rapporter beträffande kvalificering 
för svetsmetoden (WPQR) skapas och hanteras. 

4.6 Begreppsförklaring 
pWPS (engelska: preliminary Welding Procedure Specification) 
pWPS är en preliminär svetsanvisning. Den innehåller uppgifter för svetsanvisningen, men måste 
kontrolleras av ett certifierat provställe. 
WPQR (engelska: Welding Procedure Qualification Record) 
WPQR är en rapport beträffande kvalificeringen för en svetsmetod. Med hjälp av uppgifterna från pWPS 
svetsas ett arbetsstycke och kontrolleras av ett certifierat provställe. Om kontrollen är godkänd, skapar 
provstället en WPQR. 
WPS (engelska: Welding Procedure Specification) 
WPS är en kvalificerad svetsanvisning. Den innehåller uppgifter om pWPS och numret för WPQR. 

 

4.7 pWPS 
• Klicka på [WPQ Manager] på startsidan. 

4.7.1 Skapa datapost 
• Klicka på [Skapa WPS]. 
• Ange företagsdata för skaparen av pWPS uppe till vänster i inmatningsfönstret i fälten ”Tillverkare”, 

”Gata” och ”Ort”. 
 

 Om WPQ Manager är licensierad som modul för Xnet-programvaran, fylls i fälten ”Tillverkare”, 
”Gata” och ”Ort” med motsvarande värden från systeminställningen. 
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• Fyll i fälten ”Provare eller provställe”, ”Kund”, ”Beställningsnr”, ”Ritningsnr” och ”Delnr” uppe till vänster 
i inmatningsfönstret vid behov. 

• Ange specifikationerna för svetsfogen uppe till höger i inmatningsfönstret. 
4.7.1.1 Visualisering av svetsfogsförberedelse med importerad ritning 

Det är möjligt att importera ritningar från ett externt system eller skapa ritningar i programvaran för 
visualisering av svetsfogsförberedelse och svetsföljd. 

• Klicka på [Redigera ritning] . 
• Klicka på [Svetsfogsförberedelse]  i inmatningsfönstret ”Redigera ritning”. 

• Klicka på [Läs in ritning]  i inmatningsfönstret ”Redigera ritning”. 
• Markera kryssrutan ”Svetsfogsförberedelse” i dialogfönstret ”Överför ritning”. 
• Klicka på [Välj fil]. 
• Välj en fil från filsystemet. 
• Klicka på [Spara] för att utföra åtgärden eller [Avbryt] för att avbryta åtgärden. 

 

 Ritningens riktning kan anpassas med knapparna  eller . 
 

• Klicka på [OK] för att utföra åtgärden eller [Avbryt] för att avbryta åtgärden. 
4.7.1.2 Visualisering av svetsfogsförberedelse med genererad ritning 

Det är möjligt att importera ritningar från ett externt system eller skapa ritningar i programvaran för 
visualisering av svetsfogsförberedelse och svetsföljd. 

• Klicka på [Redigera ritning] . 
• Klicka på [Svetsfogsförberedelse]  i inmatningsfönstret ”Redigera ritning”. 
• Ange motsvarande värden i inmatningsfönstret ”Parametrar”. 

 

 När kryssrutan ”Symmetrisk” är markerad, sparas parametrarna för arbetsstycke 1 automatiskt 
för arbetsstycke 2. 

 

• Klicka på [OK] för att utföra åtgärden eller [Avbryt] för att avbryta åtgärden. 
4.7.1.3 Visualisering av svetsföljden med importerad ritning 

Det är möjligt att importera ritningar från ett externt system eller skapa ritningar i programvaran för 
visualisering av svetsfogsförberedelse och svetsföljd. 

• Klicka på [Redigera ritning] . 

• Klicka på [Läs in ritning]  i inmatningsfönstret ”Redigera ritning”. 
• Markera kryssrutan ”Svetsföljd” i dialogfönstret ”Överför ritning”. 
• Klicka på [Välj fil]. 
• Välj en fil från filsystemet. 
• Klicka på [Spara] för att utföra åtgärden eller [Avbryt] för att avbryta åtgärden. 
• Vänsterklicka på ritningen för att ställa in startpunkten för en svetssträng. 
• Flytta markören till önskad slutpunkt för svetssträngen och bekräfta genom att vänsterklicka. 
• Anpassa svetssträngens riktning och storlek genom att flytta markören och bekräfta genom att 

vänsterklicka. 
 

 Välj en svetssträng som ska raderas genom att vänsterklicka på den och klicka därefter på . 
 
 

 Välj en svetssträng genom att vänsterklicka på den för att ändra den visade svetsföljden och 
klicka därefter på  eller . 
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4.7.1.4 Visualisering av svetsföljden med genererad ritning 
Det är möjligt att importera ritningar från ett externt system eller skapa ritningar i programvaran för 
visualisering av svetsfogsförberedelse och svetsföljd. 

• Klicka på [Lägg till strängar] . 
• Ange motsvarande parametrar i inmatningsfönstret ”Automatiska strängar”. 

• Klicka på [Lägg till strängar] . 
• Klicka på [OK] för att utföra åtgärden eller [Avbryt] för att avbryta åtgärden. 

 

 Välj en svetssträng som ska raderas genom att vänsterklicka på den och klicka därefter på . 
 
 

 Välj en svetssträng genom att vänsterklicka på den för att ändra den visade svetsföljden och 
klicka därefter på  eller . 

 

• Ange motsvarande parametrar för svetssträngarna i inmatningsfönstret ”Detaljer för svetsningen”. 
 

 Klicka på  för att aktivera inmatningsraderna för dolda svetssträngar. 
 

• Ange motsvarande parametrar för svetssträngarna i inmatningsfönstret ”Svetstillsats”. 
 

 Klicka på  för att aktivera inmatningsraderna för dolda svetssträngar. 
 

• Ange motsvarande parametrar för svetssträngarna i inmatningsfönstret ”Skyddsgas”. 
 

 Klicka på  för att aktivera inmatningsraderna för dolda svetssträngar. 
 

• Ange motsvarande parametrar i inmatningsfönstret ”Ytterligare parametrar”. 
 

 Markera kryssrutan ”Volframelektrod” för att visa fälten för specifikation av volframelektroden i 
inmatningsfönstret. 

 
 

 Markera kryssrutan ”Värmebehandling” för att visa fälten för specifikation av värmebehandlingen 
i inmatningsfönstret. 

 

• Lägg till dokument (valfritt). 
• Klicka på [Överför dokument]. 
• Välj en fil från filsystemet. 
• Klicka på [Spara] för att utföra åtgärden eller [Avbryt] för att avbryta åtgärden. 

• Klicka på [Spara] för att spara inmatade data för senare redigering eller klicka på [Tillbaka] för att 
annullera inmatade data. 

• Klicka på [Spärra] för att slutföra. 

4.7.2 Redigera datapost 
• Klicka på den pWPS som ska redigeras i WPQ Manager. 
• Klicka på [Visa WPS]. 
• Ställ in parametrarna på samma sätt som i kapitlet ”Skapa pWPS”. 

4.7.3 Duplicera pWPS 
• Klicka på den pWPS som ska dupliceras i WPQ Manager. 
• Klicka på [Duplicera]. 

- Den duplicerade pWPS:n skapas i WPQ Manager. Detta indikeras med gul bakgrund och 
suffixet ”Copy” i pWPS-numret. 

 

4.8 WPQR 
4.8.1 Skapa datapost 
 

 pWPS:n som ligger till grund för WPQR:n bör spärras innan WPQR:n skapas. 
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• Klicka på [Skapa WPQR]. 
• Ange certifikatnumret för den certifierade svetsprocedurkontrollen i fältet ”WPQR-nr” i 

inmatningsfönstret ”Svetsprocedurkontroll”. 
• Ange ett revisionsnummer för den certifierade svetsprocedurkontrollen i fältet ”Rev.” vid behov. 
• Ange företagsdata för skaparen av pWPS uppe till vänster i inmatningsfönstret i fälten ”Tillverkare”, 

”Gata” och ”Ort”. 
 

 Om WPQ Manager är licensierad som modul för Xnet-programvaran, fylls i fälten ”Tillverkare”, 
”Gata” och ”Ort” med motsvarande värden från systeminställningen. 
 

 

• Klicka på  i fältet pWPS. 
• Välj den grundläggande pWPS:n i inmatningsfönstret ”Välj WPS”. 
• Klicka på [OK] för att utföra åtgärden eller [Avbryt] för att avbryta åtgärden. 

- Data som är sparade i pWPS:n överförs till de relevanta fälten för WPQR:n. 
• Ange ytterligare parametrar utifrån den certifierade svetsprocedurkontrollen. 
• Lägg till dokument (valfritt). 

• Klicka på [Överför dokument]. 
• Välj en fil från filsystemet. 
• Klicka på [Spara] för att utföra åtgärden eller [Avbryt] för att avbryta åtgärden. 

• Klicka på [Spärra WPQR] för att slutföra. 
• Klicka på [Spara] för att spara inmatade data för senare redigering eller klicka på [Tillbaka] för att 

annullera inmatade data. 
 

4.8.2 Duplicera pWPS 
• Klicka på den pWPS som ska dupliceras i WPQ Manager. 
• Klicka på [Duplicera]. 

- Den duplicerade pWPS:n skapas i WPQ Manager. Detta indikeras med gul bakgrund och 
suffixet ”Copy” i pWPS-numret. 

 

• Klicka på den duplicerade pWPS:n i WPQ Manager. 
• Klicka på [Visa WPS]. 

• Klicka på  i kolumnen ”WPQR-nr” i inmatningsfönstret ”Detaljer för svetsningen”. 
• Välj önskat WPQR-nr i inmatningsfönstret ”Välj WPQR”. 
• Klicka på [OK] för att utföra åtgärden eller [Avbryt] för att avbryta åtgärden. 
• Klicka på [Spara] för att utföra åtgärden eller klicka på [Tillbaka] för att avbryta åtgärden. 
• Klicka på [Ja] för att spärra tillhörande WPQR eller på [Nej] för att hålla tillhörande WPQR öppen för 

fortsatt redigering i dialogfönstret ”Spärra WPQR”. 
 
 

4.9 Systeminställningar 
4.9.1 Ange företagsdata 

• Klicka på [System]. 
• Klicka på [Företagsdata]. 
• Ange motsvarande värden i inmatningsfönstret ”Företagsdata”. 

 

 Optimal höjd för logotypen är 80 pixlar. Större bilder skalas automatiskt till en höjd på 80 pixlar. 
Bildbredden anpassas automatiskt. 
Bildformaten *.jpg, *.png, *.svg stöds. 

 

• Klicka på [Välj fil]. 
• Välj en fil från filsystemet. 
• Klicka på [Spara] för att utföra åtgärden eller klicka på [Tillbaka] för att avbryta åtgärden. 
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4.10 Tryckinställningar 
Här definieras logotypen samt fönsterhöjd, radantal och sidbredd för alla utskrifter från programvaran. 

 

 Valet av skrivare som ska användas för utskrift görs i operativsystemets systemdialogfönster. 
 

• Klicka på [System]. 
• Klicka på [Skrivarinställning]. 
• Ange motsvarande värden i inmatningsfönstret ”Skrivarinställning”. 
• Klicka på [Spara] för att utföra åtgärden eller klicka på [Tillbaka] för att avbryta åtgärden. 
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