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Általános tanácsok 
 

  FIGYELMEZTETÉS 

 

Olvassa el a kezelési és karbantartási utasítást! 
A kezelési és karbantartási utasítás ismerteti a termékek biztonságos kezelését. 
• Az összes rendszerelem kezelési és karbantartási utasítását el kell olvasni és be kell 

tartani, különös tekintettel a biztonsági utasításokra és figyelmeztetésekre! 
• A baleset-megelőzési előírásokat és az egyes országokra vonatkozó rendelkezéseket 

vegye figyelembe! 
• A kezelési és karbantartási utasítást a készülék használati helyén kell tárolni. 
• A készüléken lévő biztonsági jelek és figyelmeztető táblák a lehetséges veszélyekről adnak 

felvilágosítást.  
Azoknak mindig felismerhetőeknek és olvashatóaknak kell lenniük. 

• A készülék a technika mai szintjének és a szabályoknak ill. szabványoknak megfelelően 
készült és csak szakértők üzemeltethetik, végezhetik karbantartását és javíthatják. 

• A készüléktechnika továbbfejlődése következtében fellépő műszaki módosítások különböző 
hegesztési viselkedést eredményezhetnek. 

 
 

 Ha a gép összeszerelésével, üzembe helyezésével, használatával kapcsolatban bármilyen 
kérdése lenne, forduljon ahhoz a szakkereskedőhöz, akitől a gépet vásárolta vagy hívja az EWM 
vevőszolgálatát a +49 2680 181-0 telefonszámon. 
A hivatalos kereskedelmi partnereink listája megtalálható a www.ewm-group.com honlapon. 

 

A gyártó felelőssége ennek a készüléknek az üzemeltetésével kapcsolatban kizárólag csak annak 
működőképességére korlátozódik. Minden további felelősség – teljesen mindegy, hogy milyen alapon nyugszik – 
nyomatékosan ki van zárva. A felelősségnek ezt a korlátozását a gép üzembe helyezésével a felhasználó elismeri. 
A kezelési utasításban leírtakat, valamint a gép üzemeltetésének, használatának és karbantartásának módját a 
gyártó nem tudja felügyelni. 
A készülék szakszerűtlen összeszerelése anyagi károkat és személyi sérüléseket okozhat. Ezért a gyártó semmiféle 
felelősséget nem vállal az olyan veszteségért, kárért vagy költségért, amely a készülék hibás összeszerelésének, 
szakszerűtlen üzemeltetésének valamint hibás használatának vagy karbantartásának következménye, vagy 
valamilyen módon azzal összefüggésbe hozható.  
 
 
 
 
 
 
 
© EWM AG 
Dr. Günter-Henle-Straße 8 
D-56271 Mündersbach 
 
Ezen dokumentum szerzői joga a gyártónál marad. 
Sokszorosítás, kivonatos formában is, csak írásos engedéllyel. 
A dokumentum tartalma gondosan követve, ellenőrizve és szerkesztve lett, ennek ellenére a 
változtatások, hibák és tévedések joga fenntartva. 

http://www.ewm-group.com/
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2 A saját biztonsága érdekében 
 

2.1 A kezelési- és karbantartási utasítás használata 
 

  VESZÉLY 
 Azokra a munka- és üzemi folyamatokra vonatkozik, amelyeket szigorúan be kell tartani 

annak érdekében, hogy a közvetlenül súlyos személyi sérüléseket vagy halálos 
kimenetelű baleseteket elkerüljük. 
• A veszélyre figyelmeztető matrica tartalmazza a “VESZÉLY“ szót és egy általános 

veszélyre utaló szimbólumot. 
• A veszély típusára az oldal szélén található piktogram utal. 

 

  FIGYELMEZTETÉS 
 Azokra a munka- és üzemi folyamatokra vonatkozik, amelyeket szigorúan be kell tartani 

annak érdekében, hogy egy lehetséges súlyos személyi sérülést vagy halálos 
kimenetelű balesetet elkerüljünk. 
• A veszélyre figyelmeztető matrica tartalmazza a “FIGYELMEZTETÉS“ szót és egy 

általános veszélyre utaló szimbólumot.  
• A veszély típusára az oldal szélén található piktogram utal. 

 

  VIGYÁZAT 
 Azokra a munka- és üzemi folyamatokra vonatkozik, amelyeket a lehetséges könnyebb 

sérülések elkerülése érdekében pontosan be kell tartani. 
• A veszélyre figyelmeztető matrica tartalmazza a “VIGYÁZAT“ szót és egy általános 

veszélyre utaló szimbólumot.  
• A veszély típusára az oldal szélén található piktogram utal. 

 
 

 Olyan műszaki sajátosság, amit a felhasználónak figyelembe kell venni. 
 

Pontokba szedettek azok a kezelési utasítások és felsorolások, amelyek lépésről lépésre megmutatják 
Önnek, hogy az adott helyzetben mit kell tenni, pl.: 
• Az áramkábel csatlakozóját egy megfelelő ellendarabba bedugni és rögzíteni. 
A tevékenységi utasítások után következő események a kötőjelről valamint az utána behúzással 
ismertetett eseményről ismerhetők fel, pl.: 
‒   A szoftver telepítődik. 
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2.2 A teljes dokumentáció része 
 

 Ez a kezelési és karbantartási utasítás a teljes dokumentáció része és csak az összes 
rész-dokumentummal együtt érvényes! Az összes rendszerelem kezelési és karbantartási 
utasítását el kell olvasni és be kell tartani, különösen a biztonsági utasításokat! 

 

Az ábra egy hegesztőrendszer általános példáját mutatja. 

 
Ábra 2-1 

 

Poz. Dokumentáció 
A.1 Huzalelőtoló készülék 
A.2 Opciók átépítési útmutató 
A.3 Áramforrás 
A.4 Hűtőkészülék, feszültségátalakító, szerszámosláda, stb. 
A.5 Szállítókocsi 
A.6 Hegesztőpisztoly 
A.7 Távvezérlők 
A.8 Vezérlés 
A Teljes dokumentáció 
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3 Kiegészítő utasítások 
3.1 Az útmutatóra vonatkozó tudnivalók 

Ez az útmutató lehetővé teszi a WPQ Manager szoftver (a továbbiakban szoftver) biztonságos és 
hatékony használatát. Ez a szoftver részét képezi, és a személyzet számára bármikor hozzáférhetően 
kell tárolni. 
A dokumentum tartalma gondosan követve, ellenőrizve és szerkesztve lett, ennek ellenére a 
változtatások, hibák és tévedések joga fenntartva. 

3.2 Kapcsolódó dokumentumok 
• A csatlakoztatott hegesztőgépek kezelési és karbantartási utasítása 
• Jelen szoftver opcionális bővítményeinek dokumentumai 

3.3 Dokumentáció frissítése 
A következő internetes oldalon rendelkezésre áll a szoftver kézikönyv aktuális verziója: 
Letöltési cím: www.ewm-group.com 

3.4 Garanciális feltételek 
Általános Üzleti Feltételeink aktuális változata a www.ewm-group.com alatt tölthető le. 

3.5 Ügyfélszolgálat 
A termékkel kapcsolatos információkért forduljon szerviz csapatunkhoz. 
EWM AG 
Dr. Günter-Henle-Str. 8 
56271 Mündersbach 
Németország 
Telefon: +49 2680 181-0 
Hé - Pé 7.30-17.00 óra 
Telefax: +49 2680 181-244 
E-mail: info@ewm-group.com 
Internet: www.ewm-group.com 

3.6 Technikai támogatás 
Termékeinkkel kapcsolatos kérdés vagy probléma esetén Technikai támogatás részlegünk munkatársai 
szívesen állnak rendelkezésükre. 
E-mail: xnet-support@ewm-group.com 

 

 A  fejezetben a hibaüzenetek valamint azok leírása és oka található. Itt találhatók az adott 
üzemzavar elhárítására vonatkozó tudnivalók is. 
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4 Felhasználói kézikönyv 
4.1 Felhasználói szerepkörök 

A szoftver jogosultság kezelője szerepkör alapú. Az adott felhasználói szerepkörtől függően a 
felhasználónak különböző hozzáférési- és kezelési jogosultsága van. Alapszintű telepítés esetén a 
szoftver a „Rendszergazda“ „Felhasználó“ és „Vendég“ szerepköröket tartalmazza. Ezek alapul vehetők a 
saját felhasználói szerepköröknél. 

4.1.1 Felhasználói szerepkör létrehozása 
• Kattintson a [Rendszer] gombra. 
• Kattintson a [Felhasználó] gombra. 
• Kattintson a [Felhasználói szerepkör] gombra. 
• A „Felhasználói szerepkör“ legördülő listában válassza ki azt a felhasználói szerepkört, ami 

sablonként szolgáljon az újonnan létrehozandó felhasználói szerepkörnél. 
• Kattintson a [Hozzáadás] gombra. 
• A „Jogosultság“ beviteli maszkban a „Felhasználói szerepkör“ mezőben adja meg az új felhasználói 

szerepkör megnevezését. 
• A jelölőnégyzetek segítségével adja meg vagy vonja vissza az egyes területekre vonatkozó 

jogosultságot. 
• A művelet végrehajtásához kattintson a [Mentés] gombra, vagy a művelet megszakításához kattintson 

a [Megszakítás] gombra. 

4.1.2 Felhasználói szerepkör szerkesztése 
• Kattintson a [Rendszer] gombra. 
• Kattintson a [Felhasználó] gombra. 
• Kattintson a [Felhasználói szerepkör] gombra. 
• A „Felhasználói szerepkör“ legördülő listában válassza ki azt a felhasználói szerepkört, amit 

szerkeszteni kell. 
• A jelölőnégyzetek segítségével adja meg vagy vonja vissza az egyes területekre vonatkozó 

jogosultságot. 
• A művelet végrehajtásához kattintson a [Mentés] gombra, vagy a művelet megszakításához kattintson 

a [Megszakítás] gombra. 

4.1.3 Felhasználói szerepkör törlése 
• Kattintson a [Rendszer] gombra. 
• Kattintson a [Felhasználó] gombra. 
• Kattintson a [Felhasználói szerepkör] gombra. 
• A „Felhasználói szerepkör“ legördülő listában válassza ki azt a felhasználói szerepkört, amit törölni 

kell. 
• Kattintson a [Törlés] gombra. 

4.2 Felhasználó 
4.2.1 Felhasználó létrehozása 

• Kattintson a [Rendszer] gombra. 
• Kattintson a [Felhasználó] gombra. 
• Kattintson a [Hozzáadás] gombra. 
• A „Felhasználó hozzáadása“ beviteli maszkban vigye be a megfelelő adatokat. 
• A művelet végrehajtásához kattintson a [Mentés] gombra, vagy a művelet megszakításához kattintson 

a [Megszakítás] gombra. 
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4.2.2 Felhasználó szerkesztése 
• A Felhasználó kezelőben kattintson a szerkesztendő felhasználóra. 
• Kattintson a [Szerkesztés] gombra. 
• A művelet végrehajtásához kattintson a [Mentés] gombra, vagy a művelet megszakításához kattintson 

a [Megszakítás] gombra. 

4.3 Hegesztők és hegesztők minősítése 
Ebben a fejezetben a hegesztők és hegesztők minősítése kezelőt ismertetjük. 

4.3.1 Hegesztők 
• A kezdőoldalon kattintson a [Hegesztők] gombra. 

4.3.2 Adatrekord létrehozása 
• Kattintson a [Hegesztő hozzáadása] opcióra. 
• Rögzítse a lényeges adatokat. 

 

 A „Név“ és „Keresztnév“ mezők kötelező mezők, azokat ki kell tölteni.  
A „Személyi szám“ mező adata a rendszerre kiterjedően egyértelmű és csak egyszer szabad 
megadni. 
A „Rendszerszerep“ mező adata szabadon megadható. A mezőre kattintva megnyílik egy 
legördülő lista, ami a már meglévő adatokat tartalmazza. Új adat beviteléhez azt jegyezze be a 
„Rendszerszerep“ mezőbe. Az új adat automatikusan hozzáadódik a listához. 

 

• Xnet-hez való hozzáférés beállítása (választás szerint). 
• Aktiválja az „Xnet felhasználói adatok“ jelölőnégyzetet. 
• Vigye be a bejelentkezési adatokat. 

 

4.3.3 Adatrekord szerkesztése 
• A Hegesztő kezelőben kattintson a szerkesztendő hegesztőre. 
• Kattintson a [Hegesztő megjelenítése] gombra. 
• Kattintson a [Hegesztő szerkesztése] gombra. 
• Rögzítse a lényeges adatokat. 

 

 A „Név“ és „Keresztnév“ mezők kötelező mezők, azokat ki kell tölteni.  
A „Személyi szám“ mező adata a rendszerre kiterjedően egyértelmű és csak egyszer szabad 
megadni. 
A „Rendszerszerep“ mező adata szabadon megadható. A mezőre kattintva megnyílik egy 
legördülő lista, ami a már meglévő adatokat tartalmazza. Új adat beviteléhez azt jegyezze be a 
„Rendszerszerep“ mezőbe. Az új adat automatikusan hozzáadódik a listához. 

 

• Xnet-hez való hozzáférés beállítása (választás szerint). 
• Aktiválja az „Xnet felhasználói adatok“ jelölőnégyzetet. 
• Vigye be a bejelentkezési adatokat. 

 

4.3.4 Adatrekord törlése 
• A Hegesztő kezelőben kattintson a szerkesztendő hegesztőre. 
• Kattintson a [Hegesztő megjelenítése] gombra. 
• Kattintson a [Hegesztő törlése] gombra. 
• A művelet végrehajtásához kattintson az [Igen] gombra, vagy a művelet megszakításához kattintson a 

[Nem] gombra. 
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4.4 Hegesztők minősítése 
• A kezdőoldalon kattintson a [Hegesztők] gombra. 

4.4.1 Adatrekord létrehozása 
• A Hegesztő kezelőben kattintson a szerkesztendő hegesztőre. 
• Kattintson a [Hegesztő megjelenítése] gombra. 
• Kattintson a [Hegesztői minősítés hozzáadása] gombra. 
• Az „Érvényesség“ beviteli maszkban rögzítse az adatokat a hegesztő vizsgaigazolásának 

megfelelően. 
 

 A MSZ EN ISO 9606-1:2013 szabványtól eltérő minősítés rögzítéséhez aktiválja a „Speciális 
minősítés“ jelölőnégyzetet és kézzel vigye be a minősítés számát. 

 

• A „Vizsga száma“ beviteli maszkban rögzítse az adatokat a hegesztő vizsgaigazolásának 
megfelelően. 

 

 A „Vizsga száma“ beviteli maszk legördülő listájában lévő adatok megfelelnek a MSZ EN ISO 
9606-1:2013 szerinti előírásoknak. 

 

• Dokumentum hozzáadása (választás szerint). 
• Kattintson a [Dokumentum feltöltése] gombra. 
• Válassza ki a fájlt a fájlrendszerből. 
• A művelet végrehajtásához kattintson a [Mentés] gombra, vagy a művelet megszakításához 

kattintson a [Megszakítás] gombra. 
• A művelet végrehajtásához kattintson a [Hegesztői minősítés mentése] gombra, vagy a művelet 

megszakításához kattintson a [Vissza] gombra. 
 

4.4.2 Adatrekord szerkesztése 
• A Hegesztő kezelőben kattintson a szerkesztendő hegesztőre. 
• Kattintson a [Hegesztő megjelenítése] gombra. 
• Kattintson a szerkesztendő hegesztői minősítésre. 
• Kattintson a [Hegesztői minősítés megjelenítése] gombra. 
• Az „Érvényesség“ beviteli maszkban rögzítse az adatokat a hegesztő vizsgaigazolásának 

megfelelően. 
 

 A MSZ EN ISO 9606-1:2013 szabványtól eltérő minősítés rögzítéséhez aktiválja a „Speciális 
minősítés“ jelölőnégyzetet és kézzel vigye be a minősítés számát. 

 

• A „Vizsga száma“ beviteli maszkban rögzítse az adatokat a hegesztő vizsgaigazolásának 
megfelelően. 

 

 A „Vizsga száma“ beviteli maszk legördülő listájában lévő adatok megfelelnek a MSZ EN ISO 
9606-1:2013 szerinti előírásoknak. 

 

• Dokumentum hozzáadása (választás szerint). 
• Kattintson a [Dokumentum feltöltése] gombra. 
• Válassza ki a fájlt a fájlrendszerből. 
• A művelet végrehajtásához kattintson a [Mentés] gombra, vagy a művelet megszakításához 

kattintson a [Megszakítás] gombra. 
• A művelet végrehajtásához kattintson a [Hegesztői minősítés mentése] gombra, vagy a művelet 

megszakításához kattintson a [Vissza] gombra. 
 

4.4.3 Adatrekord törlése 
• A Hegesztő kezelőben kattintson a szerkesztendő hegesztőre. 
• Kattintson a [Hegesztő megjelenítése] gombra. 
• Kattintson a szerkesztendő hegesztői minősítésre. 
• Kattintson a [Hegesztői minősítés megjelenítése] gombra. 
• Kattintson a [Hegesztői minősítés törlése] gombra. 

 

 Az adatrekord további visszakérdezés nélkül törlődik. 
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4.5 WPS/WPQR 
Ebben a fejezetben a hegesztési utasítás (WPS) létrehozását és kezelését, valamint a hegesztési eljárás 
minősítéséről (WPQR) szóló jelentéseket ismertetjük. 

4.6 Fogalom magyarázat 
pWPS (angol: preliminary Welding Procedure Specification) 
A pWPS az előzetes hegesztési utasítás. Ez a hegesztési utasítás adatait tartalmazza, de még egy 
tanúsított vizsgálóhely általi vizsgálatot is igényel. 
WPQR (angol: Welding Procedure Qualification Record) 
A WPQR a hegesztési eljárás minősítéséről szóló jelentés. A pWPS előírásainak segítségével az 
alkatrész hegesztésre kerül és egy tanúsított vizsgálóhely azt ellenőrzi. Amennyiben a vizsgálat pozitív, a 
tanúsított vizsgálóhely elkészíti a WPQR-t. 
WPS (angol: Welding Procedure Specification) 
A WPS a minősített hegesztési utasítás. Ez tartalmazza a pWPS (előzetes hegesztési utasítás) adatait és 
a WPQR számát. 

 

4.7 pWPS 
• A kezdőoldalon kattintson a [WPQ Manager] gombra. 

4.7.1 Adatrekord létrehozása 
• Kattintson a [WPS létrehozása] gombra. 
• A beviteli maszk fejrészének baloldalán a „Gyártó“, „Utca“ és „Helység“ mezőkben vigye be a pWPS 

készítőjének cégadatait. 
 

 Amennyiben a WPQ Manager az Xnet-szoftver moduljaként engedélyezett, a „Gyártó“, „Utca“, 
„Helység“ mezők előre ki vannak töltve a rendszerbeállítás megfelelő adataival. 
 

 

• Opcionálisan a beviteli maszk fejrészének baloldalán töltse ki a „Vizsgáló vagy vizsgálóhely“, „Ügyfél“, 
„Megbízás-sz.“, „Rajz-sz.“, „Alkatrész-sz.“ mezőket. 

• A beviteli maszk fejrészének jobboldalán vigye be a hegesztési varrat specifikációkat. 
4.7.1.1 A hegesztési varrat előkészítésének megjelenítése az importált rajz segítségével 

A hegesztési varrat előkészítésének és a hegesztési sorrendnek a megjelenítéséhez a program 
lehetőséget nyújt a rajzok külső rendszerből történő importálására, vagy a rajzok programban való 
létrehozására. 

• Kattintson a [Rajz szerkesztése]  gombra. 
• A „Rajz szerkesztése“ beviteli maszkban kattintson a [Hegesztési varrat előkészítése]  gombra. 

• • A „Rajz szerkesztése“ beviteli maszkban kattintson a [Rajz betöltése]  gombra. 
• A „Rajz feltöltése“ párbeszédablakban aktiválja a „Hegesztési varrat előkészítése“ jelölőnégyzetet. 
• Kattintson a [Fájl kiválasztása] gombra. 
• Válassza ki a fájlt a fájlrendszerből. 
• A művelet végrehajtásához kattintson a [Mentés] gombra, vagy a művelet megszakításához kattintson 

a [Megszakítás] gombra. 
 

 A rajz elrendezése a  vagy  gomb segítségével beállítható. 
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• A művelet végrehajtásához kattintson az [OK] gombra, vagy a művelet megszakításához kattintson a 
[Megszakítás] gombra. 

4.7.1.2 A hegesztési varrat előkészítésének megjelenítése a generált rajz segítségével 
A hegesztési varrat előkészítésének és a hegesztési sorrendnek a megjelenítéséhez a program 
lehetőséget nyújt a rajzok külső rendszerből történő importálására, vagy a rajzok programban való 
létrehozására. 

• Kattintson a [Rajz szerkesztése]  gombra. 
• A „Rajz szerkesztése“ beviteli maszkban kattintson a [Hegesztési varrat előkészítése]  gombra. 
• A „Paraméter“ beviteli maszkban vigye be a megfelelő értékeket. 

 

 A „Szimmetrikus“ jelölőnégyzet aktiválása az 1. munkadarab paramétereinek a 2. munkadarabhoz 
való automatikus átvételét eredményezi. 

 

• A művelet végrehajtásához kattintson az [OK] gombra, vagy a művelet megszakításához kattintson a 
[Megszakítás] gombra. 

4.7.1.3 A hegesztési sorrend megjelenítése az importált rajz segítségével 
A hegesztési varrat előkészítésének és a hegesztési sorrendnek a megjelenítéséhez a program 
lehetőséget nyújt a rajzok külső rendszerből történő importálására, vagy a rajzok programban való 
létrehozására. 

• Kattintson a [Rajz szerkesztése]  gombra. 

• • A „Rajz szerkesztése“ beviteli maszkban kattintson a [Rajz betöltése]  gombra. 
• A „Rajz feltöltése“ párbeszédablakban aktiválja a „Hegesztési sorrend“ jelölőnégyzetet. 
• Kattintson a [Fájl kiválasztása] gombra. 
• Válassza ki a fájlt a fájlrendszerből. 
• A művelet végrehajtásához kattintson a [Mentés] gombra, vagy a művelet megszakításához kattintson 

a [Megszakítás] gombra. 
• A rajzon bal kattintással helyezze el a hernyóvarrat kezdőpontját. 
• Mozgassa a kurzort a hernyóvarrat kívánt végpontjára és nyugtázza bal kattintással. 
• A kurzor mozgatásával állítsa be a hernyóvarrat elrendezését és méretét és nyugtázza bal 

kattintással. 
 

 A hernyóvarrat törléséhez bal kattintással válassza ki a hernyóvarratot majd kattintson a  
gombra. 

 
 

 A megjelenített hegesztési sorrend módosításához bal kattintással válassza ki a hernyóvarratot 
majd kattintson a  vagy  gombra. 

 

4.7.1.4 A hegesztési sorrend megjelenítése a generált rajz segítségével 
A hegesztési varrat előkészítésének és a hegesztési sorrendnek a megjelenítéséhez a program 
lehetőséget nyújt a rajzok külső rendszerből történő importálására, vagy a rajzok programban való 
létrehozására. 

• Kattintson a [Hernyóvarrat hozzáadása]  gombra. 
• Az „Automatikus hernyóvarrat“ beviteli maszkban vigye be a megfelelő paramétereket. 

• Kattintson a [Hernyóvarrat hozzáadása]  gombra. 
• A művelet végrehajtásához kattintson az [OK] gombra, vagy a művelet megszakításához kattintson a 

[Megszakítás] gombra. 
 

 A hernyóvarrat törléséhez bal kattintással válassza ki a hernyóvarratot majd kattintson a  
gombra. 

 
 

 A megjelenített hegesztési sorrend módosításához bal kattintással válassza ki a hernyóvarratot 
majd kattintson a  vagy  gombra. 



Felhasználói kézikönyv 
WPQR  
 

12 099-008813-EW511 
18.05.2017 

 

 

• A „Hegesztési részletek“ beviteli maszkban hernyóvarratonként vigye be a megfelelő paramétereket. 
 

 A  ikonra kattintás aktiválja az elrejtett hernyóvarratok beviteli sorait. 
 

• A „Hegesztési kiegészítés“ beviteli maszkban hernyóvarratonként vigye be a megfelelő 
paramétereket. 

 

 A  ikonra kattintás aktiválja az elrejtett hernyóvarratok beviteli sorait. 
 

• A „Védőgáz“ beviteli maszkban hernyóvarratonként vigye be a megfelelő paramétereket. 
 

 A  ikonra kattintás aktiválja az elrejtett hernyóvarratok beviteli sorait. 
 

• A „További paraméterek“ beviteli maszkban vigye be a megfelelő paramétereket. 
 

 A „Volfram elektróda“ jelölőnégyzetre kattintva a beviteli maszk a volfram elektróda 
specifikációjára szolgáló mezőkkel bővül. 

 
 

 A „Hőkezelés“ jelölőnégyzetre kattintva a beviteli maszk a hőkezelés specifikációjára szolgáló 
mezőkkel bővül. 

 

• Dokumentum hozzáadása (választás szerint). 
• Kattintson a [Dokumentum feltöltése] gombra. 
• Válassza ki a fájlt a fájlrendszerből. 
• A művelet végrehajtásához kattintson a [Mentés] gombra, vagy a művelet megszakításához 

kattintson a [Megszakítás] gombra. 
• A bevitt adatok későbbi továbbszerkesztés céljából való mentéséhez kattintson a [Mentés] gombra, 

vagy a bevitt adatok elvetéséhez kattintson a [Vissza] gombra. 
• A pWPS lezárásához kattintson a [Zárolás] gombra. 

4.7.2 Adatrekord szerkesztése 
• A WPQ Manager-ben kattintson a szerkesztendő pWPS-re. 
• Kattintson a [WPS megjelenítése] gombra. 
• A „pWPS létrehozása“ fejezettel analóg módon állítsa be a paramétereket. 

4.7.3 pWPS megkettőzése 
• A WPQ Manager-ben kattintson a megkettőzendő pWPS-re. 
• Kattintson a [Megkettőzés] gombra. 

- A megkettőzött pWPS a WPQ Manager-ben létrehozásra kerül. Ismertetőjele a sárga háttér és 
a pWPS szám utáni „Copy“. 

 

4.8 WPQR 
4.8.1 Adatrekord létrehozása 
 

 A WPQR alapját képező pWPS-t a WPQR rögzítése előtt zárolni kell. 
 

• Kattintson a [WPQR létrehozása] gombra. 
• A „Hegesztési eljárás vizsgálata“ beviteli maszkban a „WPQR-sz.“ mezőben vigye be a tanúsított 

hegesztési eljárás vizsgálatának tanúsítvány-számát. 
• Opcionálisan a „Rev“ mezőben vigye be a tanúsított hegesztési eljárás vizsgálat felülvizsgálati 

számát. 
• A beviteli maszk fejrészének baloldalán a „Gyártó“, „Utca“ és „Helység“ mezőkben vigye be a pWPS 

készítőjének cégadatait. 
 

 Amennyiben a WPQ Manager az Xnet-szoftver moduljaként engedélyezett, a „Gyártó“, „Utca“, 
„Helység“ mezők előre ki vannak töltve a rendszerbeállítás megfelelő adataival. 
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• A pWPS mezőben kattintson a  gombra. 
• A „WPS kiválasztása“ beviteli maszkban válassza ki az alapul szolgáló pWPS-t. 
• A művelet végrehajtásához kattintson az [OK] gombra, vagy a művelet megszakításához kattintson a 

[Megszakítás] gombra. 
- A pWPS-ben elmentett adatok alapként átvételre kerülnek a WPQR lényeges mezőibe. 

• a további paramétereket a tanúsított hegesztési eljárás vizsgálat segítségével vigye be. 
• Dokumentum hozzáadása (választás szerint). 

• Kattintson a [Dokumentum feltöltése] gombra. 
• Válassza ki a fájlt a fájlrendszerből. 
• A művelet végrehajtásához kattintson a [Mentés] gombra, vagy a művelet megszakításához 

kattintson a [Megszakítás] gombra. 
• A WPQR lezárásához kattintson a [WQR zárolása] gombra. 
• A bevitt adatok későbbi továbbszerkesztés céljából való mentéséhez kattintson a [Mentés] gombra, 

vagy a bevitt adatok elvetéséhez kattintson a [Vissza] gombra. 
 

4.8.2 pWPS megkettőzése 
• A WPQ Manager-ben kattintson a megkettőzendő pWPS-re. 
• Kattintson a [Megkettőzés] gombra. 

- A megkettőzött pWPS a WPQ Manager-ben létrehozásra kerül. Ismertetőjele a sárga háttér és 
a pWPS szám utáni „Copy“. 

 

• A WPQ Manager-ben kattintson a megkettőzött pWPS-re. 
• Kattintson a [WPS megjelenítése] gombra. 

• A „Hegesztési részletek“ beviteli maszkban a „WPQR-sz“ oszlopban kattintson a  gombra. 
• A „WPQR kiválasztása“ beviteli maszkban válassza ki a hozzárendelendő WPQR-számot. 
• A művelet végrehajtásához kattintson az [OK] gombra, vagy a művelet megszakításához kattintson a 

[Megszakítás] gombra. 
• A művelet végrehajtásához kattintson a [Mentés] gombra, vagy a művelet megszakításához kattintson 

a [Vissza] gombra. 
• A „WPQR zárolása“ párbeszédablakban kattintson az [Igen] gombra a hozzárendelt WPQR 

zárolásához, vagy kattintson a [Nem] gombra a hozzárendelt WPQR további szerkesztés céljából való 
nyitva tartásához. 

 
 

4.9 Rendszerbeállítások 
4.9.1 Cégadatok rögzítése 

• Kattintson a [Rendszer] gombra. 
• Kattintson a [Cégadatok] gombra. 
• A „Cégadatok“ beviteli maszkban vigye be a megfelelő adatokat. 

 

 A logo optimális mérete 80 képpont magasságú. A nagyobb képek automatikusan 80 képpont 
magasságra skálázódnak. A képszélesség automatikusan ehhez igazodik. 
Az alábbi képformátumok támogatottak: *.jpg, *.png, *.svg. 

 

• Kattintson a [Fájl kiválasztása] gombra. 
• Válassza ki a fájlt a fájlrendszerből. 
• A művelet végrehajtásához kattintson a [Mentés] gombra, vagy a művelet megszakításához kattintson 

a [Vissza] gombra. 
 

4.10 Nyomtatási beállítások 
Itt kerül meghatározásra a logo valamint az ablakmagasság, a sorok száma és az oldalszélesség minden 
szoftverből való nyomtatásra vonatkozóan. 

 

 Annak a nyomtatónak a kiválasztása, amelyikkel a nyomtatást végezni kell, mindig az operációs 
rendszer rendszer-párbeszédablakában történik. 
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• Kattintson a [Rendszer] gombra. 
• Kattintson a [Nyomtató beállítása] gombra. 
• A „Nyomtató beállítása“ beviteli maszkban vigye be a megfelelő adatokat. 
• A művelet végrehajtásához kattintson a [Mentés] gombra, vagy a művelet megszakításához kattintson 

a [Vissza] gombra. 
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5 A melléklet 
5.1 EWM-vállalatcsoport áttekintése 
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