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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. 
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2 Dla własnego bezpieczeństwa 
 

2.1 Informacje dotyczące korzystania z instrukcji obsługi 
 

  NIEBEZPIECZEŃSTWO 
 Zasady pracy lub eksploatacji, które muszą być ściśle przestrzegane, aby wykluczyć 

bezpośrednie ryzyko ciężkich obrażeń lub śmierci osób. 
• Wskazówka bezpieczeństwa zawiera w nagłówku słowo ostrzegawcze 

"NIEBEZPIECZEŃSTWO" z symbolem ostrzegawczym.  
• Ponadto na zagrożenie wskazuje piktogram umieszczony na brzegu strony. 

 

  OSTRZEŻENIE 
 Zasady pracy lub eksploatacji, które muszą być ściśle przestrzegane, aby wykluczyć 

ryzyko ciężkich obrażeń lub śmierci osób. 
• Wskazówka bezpieczeństwa zawiera w nagłówku słowo ostrzegawcze "OSTRZEŻENIE" z 

symbolem ostrzegawczym.  
• Ponadto na zagrożenie wskazuje piktogram umieszczony na brzegu strony. 

 

  OSTROŻNIE 
 Zasady pracy lub eksploatacji, które muszą być ściśle przestrzegane, aby wykluczyć 

ryzyko lekkich obrażeń osób. 
• Wskazówka bezpieczeństwa zawiera w nagłówku słowo ostrzegawcze "OSTROŻNIE" z 

symbolem ostrzegawczym.  
• Na zagrożenie wskazuje piktogram umieszczony na brzegu strony. 

 
 

 Szczególne informacje techniczne, które muszą być przestrzegane przez użytkownika. 
 

Instrukcje postępowania i punktory, informujące krok po kroku, co należy zrobić w określonych 
sytuacjach, są wyróżnione symbolami punktorów, np.:         
• Wetknąć złącze wtykowe przewodu prądu spawania w odpowiednie gniazdo i zablokować. 
Zdarzenia, które są skutkiem wskazówek postępowania, można rozpoznać po myślniku oraz opisowi 
zdarzenia, np.: 
‒   Trwa instalacja oprogramowania. 
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2.2 Część kompletnej dokumentacji 
 

 Ta instrukcja eksploatacji jest częścią kompletnej dokumentacji i obowiązuje wyłącznie razem z 
wszystkimi dokumentami częściowymi! Należy przeczytać i przestrzegać instrukcji eksploatacji 
wszystkich komponentów systemu, a w szczególności wskazówek dotyczących bezpieczeństwa! 

 

Na rysunku przedstawiony jest ogólny przykład systemu spawalniczego. 

 
Rys. 2- 1 

 

Poz. Dokumentacja 
A.1 Podajnik drutu 
A.2 Instrukcja przebudowy opcji 
A.3 Źródło prądu 
A.4 Chłodnica, przekładnik napięciowy, skrzynka na narzędzia itp. 
A.5 Wózek transportowy 
A.6 Uchwyt spawalniczy 
A.7 Przystawka zdalnego sterowania 
A.8 Sterownik 
A Kompletna dokumentacja 
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3 Instrukcje uzupełniające 
3.1 Informacje o instrukcji 

Niniejsza instrukcja umożliwia bezpieczną i wydajną pracę z oprogramowaniem WPQ Manager (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. 

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

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

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

3.5 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 

3.6 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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4 Podręcznik użytkownika 
4.1 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. 

4.1.1 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. 

4.1.2 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. 

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

4.2 Użytkownicy 
4.2.1 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. 

 

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

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

4.3.1 Spawacz 
• Kliknąć na stronie startowej  [Spawacz]. 

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

 

 Pola „Nazwisko” i „Imię” są obowiązkowe i muszą zostać wypełnione.  
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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. 

 

4.3.3 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. 

 

4.3.4 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. 

 

4.4 Kwalifikacje spawacza 
• Kliknąć na stronie startowej  [Spawacz]. 

4.4.1 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. 
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4.4.2 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. 
 

4.4.3 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. 
 

4.5 Instrukcje spawania / WPQR 
W tym rozdziale opisane jest tworzenie i zarządzanie kwalifikowanymi instrukcjami spawania (WPS) oraz 
raportami o kwalifikowaniu procesu spawania (WPQR). 

4.6 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. 

 

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

4.7.1 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. 
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• 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. 
4.7.1.1 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] . 

• 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. 
4.7.1.2 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. 

 

• Kliknąć [OK], aby przeprowadzić akcję lub [Anuluj], aby przerwać akcję. 
4.7.1.3 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] . 

• 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 . 
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4.7.1.4 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. 
 

• 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. 

4.7.2 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”. 

4.7.3 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. 

 

4.8 WPQR 
4.8.1 Utwórz zapis danych 
 

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

 

• 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. 
 

4.8.2 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. 
 
 

4.9 Ustawienia systemowe 
4.9.1 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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4.10 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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