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Všeobecné pokyny 
 

  VÝSTRAHA 

 

Přečtěte si návod k obsluze! 
Návod k obsluze vás seznámí s bezpečným zacházením s výrobky. 
• Přečtěte si a dodržujte návod k obsluze všech systémových komponent, zejména 

bezpečnostní a výstražné pokyny! 
• Dodržujte předpisy bezpečnosti práce a ustanovení specifická pro vaši zemi! 
• Návod k obsluze uchovávejte na místě nasazení přístroje. 
• Bezpečnostní a výstražné štítky na přístroji informují o možných nebezpečích.  

Musí být stále znatelné a čitelné. 
• Přístroj je vyroben podle současného stavu techniky a pravidel, popř. norem a může být 

provozován, udržován a opravován jen kvalifikovanými osobami. 
• Technické změny podmíněné dalším vývojem přístrojové techniky mohou vést k různému 

chování při svařování. 
 
 

 S otázkami k instalaci, uvedení do provozu, provozu a specifikům v místě a účelu použití se 
obracejte na vašeho prodejce nebo na náš zákaznický servis na číslo +49 2680 181-0. 
Seznam autorizovaných prodejců najdete na adrese www.ewm-group.com. 

 

Ručení v souvislosti s provozem tohoto zařízení je omezeno výhradně na jeho funkci. Jakékoliv 
další ručení jakéhokoliv druhu je výslovně vyloučeno. Toto vyloučení ručení je uživatelem 
uznáno při uvádění zařízení do provozu. 
Dodržování tohoto návodu, ani podmínky a metody při instalaci, provozu, používání a údržbě 
přístroje nemohou být výrobcem kontrolovány. 
Neodborné provedení instalace může vést k věcným škodám a následkem toho i k ohrožení 
osob. Proto nepřejímáme žádnou odpovědnost a ručení za ztráty, škody nebo náklady, které 
plynou z chybné instalace, nesprávného provozu a chybného používání a údržby, nebo s nimi 
jakýmkoli způsobem souvisejí. 
 
 
 
 
 
 
 
© EWM AG 
Dr. Günter-Henle-Straße 8 
D-56271 Mündersbach 
 
Autorské právo k tomuto dokumentu zůstává výrobci. 
Rozmnožování, i částečné, pouze s písemným souhlasem. 
Obsah tohoto dokumentu byl důkladně prozkoumán, zkontrolován a zpracován, přesto zůstávají 
vyhrazeny změny, chyby a omyly. 
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2 Pro Vaši bezpečnost 
 

2.1 Pokyny k používání tohoto návodu k obsluze 
 

  NEBEZPEČÍ 
 Pracovní a provozní postupy, které je nutno přesně dodržet k vyloučení bezprostředně 

hrozících těžkých úrazů nebo usmrcení osob. 
• Bezpečnostní upozornění obsahuje ve svém nadpisu signálové slovo „NEBEZPEČÍ“ s 

obecným výstražným symbolem.  
• Kromě toho je nebezpečí zvýrazněno symbolem na okraji stránky. 

 

  VÝSTRAHA 
 Pracovní nebo provozní postupy, které je nutno přesně dodržet k vyloučení 

bezprostředně hrozících těžkých úrazů nebo usmrcení osob. 
• Bezpečnostní pokyn obsahuje ve svém nadpisu signální slovo „VÝSTRAHA“ s obecným 

výstražným symbolem.  
• Kromě toho je nebezpečí zvýrazněno symbolem na okraji stránky. 

 

  POZOR 
 Pracovní a provozní postupy, které je nutno přesně dodržet k vyloučení možných 

lehkých úrazů osob. 
• Bezpečnostní pokyn obsahuje ve svém nadpisu návěstí „POZOR“ s obecným výstražným 

symbolem.  
• Nebezpečí je zvýrazněno piktogramem na okraji stránky. 

 
 

 Technické zvláštnosti, které musí mít uživatel na zřeteli. 
 

Pokyny pro jednání a výčty, které Vám krok za krokem určují, co je v dané situaci nutno učinit, poznáte 
dle odrážek např.: 
• Zdířku vedení svařovacího proudu zasuňte do příslušného protikusu a zajistěte. 
Události, které následují po pokynech k vykonání, jsou označeny pomlčkou jakož i následovně 
odsazeným popisem události, např.: 
‒   Instaluje se software. 

 
 



 
Pro Vaši bezpečnost 

Část souhrnné dokumentace 

 

099-008813-EW512 
18.05.2017 5 
 

2.2 Část souhrnné dokumentace 
 

 Tento návod k obsluze je součástí souhrnné dokumentace a je platný pouze ve spojení se všemi 
dílčími dokumenty! Přečtěte si a dodržujte návody k obsluze všech systémových komponent, 
zejména bezpečnostní pokyny! 

 

Obrázek zobrazuje obecný příklad svařovacího systému. 

 
Obrázek 2-1 

 

Poz. Dokumentace 
A.1 Posuv drátu 
A.2 Návod k přestavbě Volitelné příslušenství 
A.3 Proudový zdroj 
A.4 Chladicí přístroj, měnič napětí, bedna na nářadí atd. 
A.5 Transportní vozík 
A.6 Svařovací hořák 
A.7 Dálkový ovladač 
A.8 Řízení 
A Souhrnná dokumentace 
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3 Doplňkové pokyny 
3.1 Informace k návodu 

Tento návod umožňuje bezpečné a efektivní zacházení se softwarem WPQ Manager (dále jen software). 
Je součástí softwaru a musí být uchováván tak, aby k němu měl personál kdykoli přístup. 
Obsah tohoto dokumentu byl důkladně prozkoumán, zkontrolován a zpracován, přesto zůstávají 
vyhrazeny změny, chyby a omyly. 

3.2 Související platné podklady 
• Návody k obsluze spojených svařovacích přístrojů 
• Dokumenty volitelných rozšíření tohoto softwaru 

3.3 Aktualizace dokumentace 
Na následující internetové stránce je vám k dispozici aktuální verze softwarové příručky: 
Adresa pro stažení: www.ewm-group.com 

3.4 Záruční ustanovení 
Naše Všeobecné obchodní podmínky v aktuálně platném znění si můžete stáhnout na www.ewm-
group.com. 

3.5 Zákaznický servis 
Chcete-li získat informace o výrobku, obraťte se na náš servisní tým. 
EWM AG 
Dr. Günter-Henle-Str. 8 
56271 Mündersbach 
Německo 
Telefon: +49 2680 181-0 
Po–Pá 7.30–17.00 hod. 
Fax: +49 2680 181-244 
E-mail: info@ewm-group.com 
Internet: www.ewm-group.com 

3.6 Technická podpora 
V případě dotazů a problémů jsou vám k dispozici pracovníci oddělení technické podpory. 
E-mail: xnet-support@ewm-group.com 

 

 V kapitole  jsou uvedena chybová hlášení i jejich popis a příčina. Zde také najdete pokyny 
k odstranění příslušné poruchy. 
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4 Uživatelská příručka 
4.1 Role uživatelů 

Správa práv softwaru se opírá o role. V závislosti na příslušné uživatelské roli získají uživatelé různá 
práva k přístupu a správě. V základní instalaci obsahuje software uživatelské role „Správce“, „Uživatel“ a 
„Host“. Tyto mohou tvořit základ pro vlastní uživatelské role. 

4.1.1 Vložit roli uživatele 
• Klikněte na [Systém]. 
• Klikněte na [Uživatel]. 
• Klikněte na [Role uživatele]. 
• V rozevíracím seznamu „Role uživatele“ vyberte uživatelskou roli, která má být použita jako předloha 

pro nově zřizovanou uživatelskou roli. 
• Klikněte na [Přidat]. 
• V masce pro záznam „Práva“ v poli „Role uživatele“ uveďte název pro novou uživatelskou roli. 
• Pomocí zaškrtávacích polí udělte nebo zrušte oprávnění pro jednotlivé oblasti. 
• K vykonání akce klikněte na [Uložit] nebo k zrušení akce klikněte na [Zrušit]. 

4.1.2 Zpracování role uživatele 
• Klikněte na [Systém]. 
• Klikněte na [Uživatel]. 
• Klikněte na [Role uživatele]. 
• V rozevíracím seznamu „Role uživatele“ vyberte uživatelskou roli, která má být zpracována. 
• Pomocí zaškrtávacích polí udělte nebo zrušte oprávnění pro jednotlivé oblasti. 
• K vykonání akce klikněte na [Uložit] nebo k zrušení akce klikněte na [Zrušit]. 

4.1.3 Smazat roli uživatele 
• Klikněte na [Systém]. 
• Klikněte na [Uživatel]. 
• Klikněte na [Role uživatele]. 
• V rozevíracím seznamu „Role uživatele“ vyberte uživatelskou roli, která má být vymazána. 
• Klikněte na [Smazat]. 

4.2 Uživatel 
4.2.1 Vložení uživatele 

• Klikněte na [Systém]. 
• Klikněte na [Uživatel]. 
• Klikněte na [Přidat]. 
• V masce pro záznam „Přidat uživatele“ zaznamenejte příslušné hodnoty. 
• K vykonání akce klikněte na [Uložit] nebo k zrušení akce klikněte na [Zrušit]. 

 

4.2.2 Zpracování uživatele 
• Ve správě uživatelů klikněte na uživatele, který má být zpracován. 
• Klikněte na [Upravit]. 
• K vykonání akce klikněte na [Uložit] nebo k zrušení akce klikněte na [Zrušit]. 

4.3 Svářeči a jejich kvalifikace 
V této kapitole se popisuje správa svářečů a jejich kvalifikací. 

4.3.1 Svářeči 
• Na úvodní stránce klikněte na [svářeč]. 

4.3.2 Vložit datový záznam 
• Klikněte na [Přidat svářeče]. 
• Zaznamenat relevantní údaje. 

 

 Pole „Příjmení“ a „Jméno“ jsou povinná pole a musí být vyplněna.  
Hodnota pole „Osobní číslo“ je v rámci systému jednoznačná a může být zadána jen jednou. 
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Hodnota pole „Systémová role“ může být volně uvedena. Po kliknutí do pole se otevře rozevírací 
seznam s již existujícími hodnotami. K zaznamenání nové hodnoty musí být tato hodnota 
zapsána do pole „Systémová role“. Nová hodnota se automaticky vloží do seznamu. 

 

• Vytvořit přístup k Xnet (volitelně). 
• Aktivujte zaškrtávací pole „Uživatelské údaje Xnet“. 
• Zaznamenejte přihlašovací údaje. 

 

4.3.3 Zpracovat datový záznam 
• Ve správě svářečů klikněte na svářeče, který má být zpracován. 
• Klikněte na [Zobrazit svářeče]. 
• Klikněte na [Zpracovat svářeče]. 
• Zaznamenat relevantní údaje. 

 

 Pole „Příjmení“ a „Jméno“ jsou povinná pole a musí být vyplněna.  
Hodnota pole „Osobní číslo“ je v rámci systému jednoznačná a může být zadána jen jednou. 
Hodnota pole „Systémová role“ může být volně uvedena. Po kliknutí do pole se otevře rozevírací 
seznam s již existujícími hodnotami. K zaznamenání nové hodnoty musí být tato hodnota 
zapsána do pole „Systémová role“. Nová hodnota se automaticky vloží do seznamu. 

 

• Vytvořit přístup k Xnet (volitelně). 
• Aktivujte zaškrtávací pole „Uživatelské údaje Xnet“. 
• Zaznamenejte přihlašovací údaje. 

 

4.3.4 Smazat datový záznam 
• Ve správě svářečů klikněte na svářeče, který má být zpracován. 
• Klikněte na [Zobrazit svářeče]. 
• Klikněte na [Smazat svářeče]. 
• K vykonání akce klikněte na [Ano] nebo k přerušení akce klikněte na [Ne]. 

 

4.4 Kvalifikace svářečů 
• Na úvodní stránce klikněte na [svářeč]. 

4.4.1 Vložit datový záznam 
• Ve správě svářečů klikněte na svářeče, který má být zpracován. 
• Klikněte na [Zobrazit svářeče]. 
• Klikněte na [Přidat kvalifikaci svářeče]. 
• V masce pro záznam „Platnost“ zaznamenat hodnoty podle předloženého certifikátu o kvalifikační 

zkoušce svářeče. 
 

 K zaznamenání kvalifikace odlišující se od ČSN EN ISO 9606-1:2013 aktivujte zaškrtávací pole 
„Zvláštní kvalifikace“ a ručně zaznamenejte číslo kvalifikace. 

 

• V masce pro záznam „Zkušební číslo“ zaznamenat hodnoty podle předloženého certifikátu o 
kvalifikační zkoušce svářeče. 

 

 Hodnoty rozevíracích seznamů v masce pro záznam „Zkušební číslo“ odpovídají zadání dle ČSN 
EN ISO 9606-1:2013. 

 

• Přidejte dokument (volitelně). 
• Klikněte na [Dokument odeslat]. 
• Soubor vyberte ze systému souborů. 
• K vykonání akce klikněte na [Uložit] nebo k zrušení akce klikněte na [Zrušit]. 

• K vykonání akce klikněte na [Uložit kvalifikaci svářeče] nebo k přerušení akce klikněte na [Zpět]. 
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4.4.2 Zpracovat datový záznam 
• Ve správě svářečů klikněte na svářeče, který má být zpracován. 
• Klikněte na [Zobrazit svářeče]. 
• Klikněte na kvalifikaci svářeče, která má být zpracována. 
• Klikněte na [Zobrazit kvalifikaci svářeče]. 
• V masce pro záznam „Platnost“ zaznamenat hodnoty podle předloženého certifikátu o kvalifikační 

zkoušce svářeče. 
 

 K zaznamenání kvalifikace odlišující se od ČSN EN ISO 9606-1:2013 aktivujte zaškrtávací pole 
„Zvláštní kvalifikace“ a ručně zaznamenejte číslo kvalifikace. 

 

• V masce pro záznam „Zkušební číslo“ zaznamenat hodnoty podle předloženého certifikátu o 
kvalifikační zkoušce svářeče. 

 

 Hodnoty rozevíracích seznamů v masce pro záznam „Zkušební číslo“ odpovídají zadání dle ČSN 
EN ISO 9606-1:2013. 

 

• Přidejte dokument (volitelně). 
• Klikněte na [Dokument odeslat]. 
• Soubor vyberte ze systému souborů. 
• K vykonání akce klikněte na [Uložit] nebo k zrušení akce klikněte na [Zrušit]. 

• K vykonání akce klikněte na [Uložit kvalifikaci svářeče] nebo k přerušení akce klikněte na [Zpět]. 
 

4.4.3 Smazat datový záznam 
• Ve správě svářečů klikněte na svářeče, který má být zpracován. 
• Klikněte na [Zobrazit svářeče]. 
• Klikněte na kvalifikaci svářeče, která má být zpracována. 
• Klikněte na [Zobrazit kvalifikaci svářeče]. 
• Klikněte na [Smazat kvalifikaci svářeče]. 

 

 Datový záznam bude bez dalšího kontrolního dotazu vymazán. 
 

4.5 WPS/WPQR 
V této kapitole se popisuje vytvoření a správa kvalifikovaných postupů ke svařování (WPS) a protokolů 
o kvalifikaci postupů svařování (WPQR). 

4.6 Vysvětlení pojmů 
pWPS (angl: preliminary Welding Procedure Specification) 
pWPS je předběžný postup ke svařování. Tento obsahuje údaje pro postup ke svařování, ale vyžaduje 
ještě kontrolu certifikovaným kontrolním místem. 
WPQR (angl: Welding Procedure Qualification Record) 
WPQR je protokol o kvalifikaci postupu svařování. Na základě údajů z pWPS se svaří konstrukční díl a 
zkontroluje se certifikovaným kontrolním místem. Je-li zkouška pozitivní, pak certifikované kontrolní místo 
připraví WPQR. 
WPS (angl: Welding Procedure Specification) 
WPS je kvalifikovaný postup ke svařování. Tento obsahuje údaje pWPS a číslo WPQR. 

 

4.7 pWPS 
• Na úvodní stránce klikněte na [Správce WPQ]. 

4.7.1 Vložit datový záznam 
• Klikněte na [Vytvořit WPS]. 
• V levé horní části masky pro záznam v polích „Výrobce“, „Ulice“ a „Místo“ zaznamenat firemní údaje 

zhotovitele pWPS. 
 

 Je-li správce WPQ licencován jako modul Xnet-Software, budou předběžně vyplněna pole 
„Výrobce“, „Ulice“, „Místo“ příslušnými hodnotami systémového nastavení. 
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• Volitelně se v levé horní části masky pro záznam zaznamenají pole „Kontrolor nebo kontrolní místo“, 
„Zákazník“, „Č. zakázky“, „Č. výkresu“, „Č. dílu“. 

• V pravé horní části masky pro záznam zaznamenat specifikace ke svaru. 
4.7.1.1 Vizualizace přípravy svaru prostřednictvím importovaného výkresu 

K vizualizaci přípravy svaru a pořadí svarů nabízí program možnost importovat výkresy z cizího systému 
nebo v programu vytvářet výkresy. 

• Klikněte na [Upravit výkres] . 
• V masce pro záznam „Upravit výkres“ klikněte na [příprava svaru] . 

• V masce pro záznam „Upravit výkres“ klikněte na [Načíst výkres] . 
• V dialogovém okně „Odeslat výkres“ aktivujte zaškrtávací pole „Příprava svaru“. 
• Klikněte na [Vybrat soubor]. 
• Soubor vyberte ze systému souborů. 
• K vykonání akce klikněte na [Uložit] nebo k zrušení akce klikněte na [Zrušit]. 

 

 Vyrovnání výkresu může být přizpůsobeno tlačítkem  nebo . 
 

• K vykonání akce klikněte na [OK] nebo k zrušení akce klikněte na [Zrušit]. 
4.7.1.2 Vizualizace přípravy svaru prostřednictvím generovaného výkresu 

K vizualizaci přípravy svaru a pořadí svarů nabízí program možnost importovat výkresy z cizího systému 
nebo v programu vytvářet výkresy. 

• Klikněte na [Upravit výkres] . 
• V masce pro záznam „Upravit výkres“ klikněte na [příprava svaru] . 
• V masce pro záznam „Parametry“ zaznamenejte příslušné hodnoty. 

 

 Aktivace zaškrtávacího pole „Symetricky“ způsobí automatické převzetí parametrů od obrobku 1 
k obrobku 2. 

 

• K vykonání akce klikněte na [OK] nebo k zrušení akce klikněte na [Zrušit]. 
4.7.1.3 Vizualizace pořadí svarů prostřednictvím importovaného výkresu 

K vizualizaci přípravy svaru a pořadí svarů nabízí program možnost importovat výkresy z cizího systému 
nebo v programu vytvářet výkresy. 

• Klikněte na [Upravit výkres] . 

• V masce pro záznam „Upravit výkres“ klikněte na [Načíst výkres] . 
• V dialogovém okně „Odeslat výkres “ aktivujte zaškrtávací pole „Pořadí svarů“. 
• Klikněte na [Vybrat soubor]. 
• Soubor vyberte ze systému souborů. 
• K vykonání akce klikněte na [Uložit] nebo k zrušení akce klikněte na [Zrušit]. 
• Ve výkresu levým tlačítkem myši dosaďte výchozí bod pro svarovou housenku. 
• Kurzor posuňte k požadovanému koncovému bodu svarové housenky a potvrďte levým tlačítkem 

myši. 
• Posunutím kurzoru upravte vyrovnání a velikost svarové housenky a potvrďte levým tlačítkem myši. 

 

 K vymazání svarové housenky vyberte levým tlačítkem myši svarovou housenku a poté klikněte 
na . 

 
 

 Ke změně zobrazeného pořadí svarů vyberte levým tlačítkem myši svarovou housenku a poté 
klikněte na  nebo . 
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4.7.1.4 Vizualizace pořadí svarů prostřednictvím generovaného výkresu 
K vizualizaci přípravy svaru a pořadí svarů nabízí program možnost importovat výkresy z cizího systému 
nebo v programu vytvářet výkresy. 

• Klikněte na [Přidat housenky] . 
• V masce pro záznam „Automatické housenky“ zaznamenejte příslušné parametry. 

• Klikněte na [Přidat housenky] . 
• K vykonání akce klikněte na [OK] nebo k zrušení akce klikněte na [Zrušit]. 

 

 K vymazání svarové housenky vyberte levým tlačítkem myši svarovou housenku a poté klikněte 
na . 

 
 

 Ke změně zobrazeného pořadí svarů vyberte levým tlačítkem myši svarovou housenku a poté 
klikněte na  nebo . 

 

• V masce pro záznam „Podrobnosti svařování“ zaznamenejte příslušné parametry pro svarovou 
housenku. 

 

 Kliknutím na  aktivujete záznamové řádky pro potlačené svarové housenky. 
 

• V masce pro záznam „Přídavný svarový materiál“ zaznamenejte příslušné parametry pro svarovou 
housenku. 

 

 Kliknutím na  aktivujete záznamové řádky pro potlačené svarové housenky. 
 

• V masce pro záznam „Ochranný plyn“ zaznamenejte příslušné parametry pro svarovou housenku. 
 

 Kliknutím na  aktivujete záznamové řádky pro potlačené svarové housenky. 
 

• V masce pro záznam „Další parametry“ zaznamenejte příslušné parametry. 
 

 Kliknutí na zaškrtávací pole „Wolframová elektroda“ rozšíří masku pro záznam o pole pro 
specifikaci wolframové elektrody. 

 
 

 Kliknutí na zaškrtávací pole „Tepelné zpracování“ rozšíří masku pro záznam o pole pro 
specifikaci tepelného zpracování. 

 

• Přidejte dokument (volitelně). 
• Klikněte na [Dokument odeslat]. 
• Soubor vyberte ze systému souborů. 
• K vykonání akce klikněte na [Uložit] nebo k zrušení akce klikněte na [Zrušit]. 

• K uložení zaznamenaných dat k pozdějšímu dalšímu zpracování klikněte na [Uložit] nebo k odmítnutí 
zaznamenaných dat klikněte na [Zpět]. 

• K ukončení záznamu pWPS klikněte na [Zablokovat]. 

4.7.2 Zpracovat datový záznam 
• Ve správci WPQ klikněte na zpracovávané pWPS. 
• Klikněte na [Zobrazit WPS]. 
• Parametry upravte analogicky ke kapitole „Vytvořit pWPS“. 

4.7.3 Duplikování pWPS 
• Ve správci WPQ klikněte na duplikované pWPS. 
• Klikněte na [Duplikovat]. 

- Duplikované pWPS se založí ve správci WPQ. Znatelné podle žlutého pozadí a přípony „Copy“ 
u čísla pWPS. 

 

4.8 WPQR 
4.8.1 Vložit datový záznam 
 

 pWPS sloužící jako základ pro WPQR by měl být před záznamem WPQR zablokován. 
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• Klikněte na [Vytvořit WPQR]. 
• V masce pro záznam „Zkouška metody svařování“ v poli „WPQR č.“ zaznamenat č. certifikátu 

certifikované zkoušky postupu svařování. 
• Volitelně do pole „Rev“ zaznamenejte revizní číslo certifikované zkoušky postupu svařování. 
• V levé horní části masky pro záznam v polích „Výrobce“, „Ulice“ a „Místo“ zaznamenat firemní údaje 

zhotovitele pWPS. 
 

 Je-li správce WPQ licencován jako modul Xnet-Software, budou předběžně vyplněna pole 
„Výrobce“, „Ulice“, „Místo“ příslušnými hodnotami systémového nastavení. 
 

 

• V poli pWPS klikněte na . 
• V masce pro záznam „Zvolit WPS“ vyberte základní pWPS. 
• K vykonání akce klikněte na [OK] nebo k zrušení akce klikněte na [Zrušit]. 

- Data uložená ve pWPS jsou do relevantních polí WPQR převzata jako základ. 
• Další parametry zaznamenejte na základě certifikovaného přezkoušení postupu svařování. 
• Přidejte dokument (volitelně). 

• Klikněte na [Dokument odeslat]. 
• Soubor vyberte ze systému souborů. 
• K vykonání akce klikněte na [Uložit] nebo k zrušení akce klikněte na [Zrušit]. 

• K ukončení záznamu WPQR klikněte na [Zablokovat WQR]. 
• K uložení zaznamenaných dat k pozdějšímu dalšímu zpracování klikněte na [Uložit] nebo k odmítnutí 

zaznamenaných dat klikněte na [Zpět]. 
 

4.8.2 Duplikování pWPS 
• Ve správci WPQ klikněte na duplikované pWPS. 
• Klikněte na [Duplikovat]. 

- Duplikované pWPS se založí ve správci WPQ. Znatelné podle žlutého pozadí a přípony „Copy“ 
u čísla pWPS. 

 

• Ve správci WPQ klikněte na duplikované pWPS. 
• Klikněte na [Zobrazit WPS]. 

• V masce pro záznam „Podrobnosti svařování“ ve sloupci „WPQR č.“ klikněte na . 
• V masce pro záznam „Zvolit WPQR“ vyberte přiřazované č. WPQR. 
• K vykonání akce klikněte na [OK] nebo k zrušení akce klikněte na [Zrušit]. 
• K vykonání akce klikněte na [Uložit] nebo k přerušení akce klikněte na [Zpět]. 
• K zablokování přiřazených WPQR klikněte v dialogovém okně „Zablokovat WPQR“ na [Ano] nebo na 

[Ne] k udržení otevřených přiřazených WPQR k dalšímu zpracování. 
 
 

4.9 Systémová nastavení 
4.9.1 Záznam firemních údajů 

• Klikněte na [Systém]. 
• Klikněte na [Firemní údaje]. 
• V masce pro záznam „Firemní údaje“ zaznamenejte příslušné hodnoty. 

 

 Optimální velikost loga má výšku 80 obrazových bodů. Větší obrázky jsou automaticky upraveny 
na výšku 80 obrazových bodů. Přitom se automaticky přizpůsobí šířka obrázku. 
Podporovány jsou formáty obrázků *.jpg, *.png, *.svg. 

 

• Klikněte na [Vybrat soubor]. 
• Soubor vyberte ze systému souborů. 
• K vykonání akce klikněte na [Uložit] nebo k přerušení akce klikněte na [Zpět]. 
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4.10 Nastavení tisku 
Zde se definuje logo stejně jako výška okna, počet řádků a šířka stránky, pro všechny výtisky ze 
softwaru. 

 

 Tiskárnu, na které má probíhat tisk, vybírejte vždy v systémovém dialogu operačního systému. 
 

• Klikněte na [Systém]. 
• Klikněte na [Nastavení tiskárny]. 
• V masce pro záznam „Nastavení tiskárny“ zaznamenejte příslušné hodnoty. 
• K vykonání akce klikněte na [Uložit] nebo k přerušení akce klikněte na [Zpět]. 
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