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Genel Bilgiler 
 

  UYARI 

 

Kullanma kılavuzunu okuyun! 
Kullanma kılavuzu, ürünlerin güvenli kullanımı konusunda bilgi verir. 
• Tüm sistem bileşenlerinin kullanma kılavuzunu ve özellikle güvenlik uyarılarını ve ikazları 

okuyun ve izleyin! 
• Kaza önleme talimatlarını ve ülkelere özel şartları dikkate alın! 
• Kullanma kılavuzu, makinenin kullanıldığı yerde erişilebilir bir noktada bulundurulmalıdır. 
• Makinenin üstünde bulunan güvenlik uyarı ve ikaz levhaları, oluşabilecek tehlikeler 

hakkında bilgi verir.  
Bu levhalar her zaman görülebilir ve okunabilir durumda olmalıdır. 

• Bu makine, en son teknolojiler ile güncel kurallara ve standartlara uygun olarak üretilmiştir 
ve sadece eğitimli uzman personel tarafından işletilebilir, bakım görebilir ve onarılabilir. 

• Makine tekniğinin gelişmesi nedeniyle teknik değişiklikler farklı kaynak tutumlarına yol 
açabilir. 

 
 

 Kurulum, ilk çalıştırma, çalıştırma, kullanım alanındaki özellikler ve kullanım amacı ile ilgili 
sorularınız varsa yetkili satıcınıza ya da +49 2680 181-0 numaralı telefondan müşteri 
hizmetlerimize başvurun. 
Yetkili satıcıların listesini www.ewm-group.com sitesinde bulabilirsiniz. 

 

Bu sistemin çalıştırılması ile ilgili sorumluluk, yalnızca sistemin fonksiyonu ile sınırlıdır. Hiçbir 
şekilde başka bir sorumluluk kabul edilmez. Bu sorumluluk muafiyeti tesis ilk kez 
çalıştırıldığında kullanıcı tarafından kabul edilmiş olur. 
Bu kullanım talimatlarının yerine getirilip getirilmediği ve aygıtın kurulum, çalıştırma, kullanım ve 
bakım işlemleriyle ilgili koşullar ve yöntemler üretici tarafından kontrol edilemez.  
Kurulumun usulüne uygun olarak yapılmaması, hasara yol açabilir ve bunun sonucunda 
insanlar için tehlike oluşturabilir. Bu nedenle, hatalı kurulum, usulüne uygun olmayan çalıştırma, 
yanlış kullanım ve bakım sonucunda veya bunlarla herhangi bir şekilde ilgili olarak ortaya çıkan 
kayıp, hasar veya masraflar için hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. 
 
 
 
 
 
 
 
© EWM AG 
Dr. Günter-Henle-Straße 8 
D-56271 Mündersbach 
 
Bu belgenin telif hakkı üreticide kalır. 
Kısmen de olsa çoğaltılması için mutlaka yazılı izin gereklidir. 
Bu dokümanın içeriği itinayla araştırıldı, kontrol edildi ve düzenlendi, yine de değişiklik, yazım hatası ve 
hata yapma hakkı saklıdır. 
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2 Güvenliğiniz için 
 

2.1 Bu kullanma kılavuzunun kullanımı hakkında uyarılar 
 

  TEHLİKE 
 Doğrudan beklenen ağır bir yaralanmayı ya da ölümü engellemek için tam olarak 

uyulması gereken çalışma ya da işletme yöntemleri. 
• Güvenlik uyarısı, başlığında genel bir uyarı simgesi ile "TEHLİKE" sinyal sözcüğünü 

içeriyor.  
• Ayrıca tehlike, sayfa kenarındaki bir piktogramla vurgulanır. 

 

  UYARI 
 Olası ağır bir yaralanmayı ya da ölümü engellemek için tam olarak uyulması gereken 

çalışma ya da işletme yöntemleri. 
• Güvenlik uyarısı, başlığında genel bir uyarı simgesi ile "UYARI" sinyal sözcüğünü içeriyor.  
• Ayrıca tehlike, sayfa kenarındaki bir piktogramla vurgulanır. 

 

  DİKKAT 
 Kişilerin tehlikeye atılmasını ve olası hafif yaralanmaları önlemek üzere eksiksiz 

uyulması gereken çalışma ve işletim yöntemleri. 
• Güvenlik bilgisinin başlığında "DİKKAT" kelimesi ile birlikte genel bir uyarı sembolü de 

bulunur.   
• Tehlike, sayfa kenarında bulunan bir piktogram ile vurgulanır. 

 
 

 Kullanıcının dikkat etmesi gereken teknik özellikler. 
 

Belirli bir durumda ne yapılacağını adım adım gösteren kullanım talimatları ve listelerini, dikkat çekme 
noktasından tanıyabilirsiniz, örneğin: 
• Kaynak akımı hattının yuvasını ilgili nesneye takın ve kilitleyin. 
Uygulama talimatlarını takip eden olayları, tireden veya olayların sonradan gelen açıklamalarından 
anlayabilirsiniz, örnek: 
‒   Yazılım kuruluyor. 
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2.2 Toplam belgenin parçası 
 

 Bu kullanma kılavuzu toplam belgenin bir parçasıdır ve sadece tüm kısmi dokümanlarla bağlantılı 
olarak geçerlidir! Tüm sistem bileşenlerinin kullanma kılavuzlarını, özellikle de güvenlik 
uyarılarını okuyun ve takip edin! 

 

Resimde bir kaynak sisteminin genel örneği görünmektedir. 

 
Şekil 2-1 

 

Poz. Belgeleme 
A.1 Tel besleme ünitesi 
A.2 Dönüştürme kılavuzu opsiyonlar 
A.3 Güç kaynağı 
A.4 Soğutma cihazı, gerilim dönüştürücü, takım sandığı vs. 
A.5 Taşıma aracı 
A.6 Kaynak torcu 
A.7 Uzaktan kumanda 
A.8 Kontrol 
A Toplam belge 
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3 Tamamlayıcı talimatlar 
3.1 Kılavuz ile ilgili bilgiler 

Bu kılavuz yazılım WPQ Manager (bundan sonra yazılım olarak anılacaktır) ile güvenli ve verimli 
çalışmanıza olanak sağlamaktadır. Bu kılavuz yazılımın bir parçasıdır ve personel için her an erişilebilir 
bir durumda muhafaza edilmelidir. 
Bu dokümanın içeriği itinayla araştırıldı, kontrol edildi ve düzenlendi, yine de değişiklik, yazım hatası ve 
hata yapma hakkı saklıdır. 

3.2 Geçerli olan diğer belgeler 
• Bağlı kaynak makinelerinin kullanma kılavuzları 
• Bu yazılımın opsiyonel geliştirmelerin dokümanları 

3.3 Dokümantasyon güncellemesi 
Aşağıda belirtilen İnternet sayfasında yazılım el kitabının ilgili güncel sürümü hizmete sunulmaktadır: 
Karşıdan indirme adresi: www.ewm-group.com 

3.4 Garanti kuralları 
Genel ticari koşullarımızın ilgili güncel sürümü www.ewm-group.com internet adresi altında karşıdan 
indirmek için hizmete sunulmaktadır. 

3.5 Müşteri servisi 
Ürün bilgileri için servis ekibimiz hizmetinizdedir. 
EWM AG 
Dr. Günter-Henle-Str. 8 
56271 Mündersbach 
Almanya 
Telefon: +49 2680 181-0 
Ptesi-Cu saat 7.30-17.00 
Telefaks: +49 2680 181-244 
E-posta: info@ewm-group.com 
İnternet: www.ewm-group.com 

3.6 Teknik destek 
Ürünümüzle ilgili soru ve sorunlar için teknik destek birimimizin çalışanları hizmetinizdedir. 
E-posta: xnet-support@ewm-group.com 

 

  bölümünde hata mesajları ile birlikte bunların açıklamalarını ve nedenlerini bulabilirsiniz. Burada 
ayrıca ilgili arızaların giderilmesi ile ilgili hatırlatmalar da bulabilirsiniz. 
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4 Kullanıcı el kitabı 
4.1 Kullanıcı görevleri 

Yazılımın hak yönetimi rollere ayrılmıştır. İlgili kullanıcı görevine bağlı olarak kullanıcı farklı erişim ve 
yönetim yetkilerine sahiptir. Temel kurulumda yazılım “Yönetici”, “Kullanıcı” ve “Misafir” kullanıcı 
görevlerini barındırır. Bunlar bazı kullanıcı görevleri için temel olarak kullanılabilir. 

4.1.1 Kullanıcı görevi oluşturma 
• [Sistem] üzerine tıklayın. 
• [Kullanıcı] üzerine tıklayın. 
• [Kullanıcı görevi] üzerine tıklayın. 
• “Kullanıcı görevi” açılır listesi içerisinde, yeni oluşturulacak kullanıcı görevi için şablon olarak 

kullanılması gereken kullanıcı görevini seçin. 
• [Ekle] üzerine tıklayın. 
• “Kullanıcı görevi” alanındaki “Haklar” kayıt penceresinde, yeni kullanıcı görevi için bir tanım kaydedin. 
• Seçme kutucukları yardımıyla, münferit alanlar için hakları arttırın veya eksiltin. 
• Eylemi uygulamak için [Kaydet] üzerine veya eylemi iptal etmek için [İptal] üzerine tıklayın. 

4.1.2 Kullanıcı görevinin düzenlenmesi 
• [Sistem] üzerine tıklayın. 
• [Kullanıcı] üzerine tıklayın. 
• [Kullanıcı görevi] üzerine tıklayın. 
• “Kullanıcı görevi” açılır listesinde, düzenlenmesi gereken kullanıcı görevini seçin. 
• Seçme kutucukları yardımıyla, münferit alanlar için hakları arttırın veya eksiltin. 
• Eylemi uygulamak için [Kaydet] üzerine veya eylemi iptal etmek için [İptal] üzerine tıklayın. 

4.1.3 Kullanıcı görevi silme 
• [Sistem] üzerine tıklayın. 
• [Kullanıcı] üzerine tıklayın. 
• [Kullanıcı görevi] üzerine tıklayın. 
• “Kullanıcı görevi” açılır listesinde, silinmesi gereken kullanıcı görevini seçin. 
• [Sil] üzerine tıklayın. 

4.2 Kullanıcı 
4.2.1 Kullanıcı oluşturulması 

• [Sistem] üzerine tıklayın. 
• [Kullanıcı] üzerine tıklayın. 
• [Ekle] üzerine tıklayın. 
• “Kullanıcı ekle” kayıt penceresinde ilgili değerleri kaydedin. 
• Eylemi uygulamak için [Kaydet] üzerine veya eylemi iptal etmek için [İptal] üzerine tıklayın. 

 

4.2.2 Kullanıcının düzenlenmesi 
• Kullanıcı yönetiminde, düzenlenecek kullanıcıya tıklayın. 
• [Düzenle] üzerine tıklayın. 
• Eylemi uygulamak için [Kaydet] üzerine veya eylemi iptal etmek için [İptal] üzerine tıklayın. 

4.3 Kaynakçı ve kaynakçı kalifikasyonları 
Bu bölümde, kaynakçının yönetilmesi ve kaynakçı kalifikasyonları açıklanmaktadır. 

4.3.1 Kaynakçı 
• Başlangıç sayfasında [Kaynakçı] üzerine tıklayın. 

4.3.2 Veri kaydı oluşturma 
• [Kaynakçı ekle] üzerine tıklayın. 
• Gerekli verileri kaydedin. 

 

 “Adı” ve “Ön adı” alanları zorunlu alanlardır ve doldurulmaları gerekir.  
“Personel numarası” alanı sistem genelinde benzersizdir ve sadece bir kez kullanılabilir. 
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“Sist. rolü” alanının değeri istenilen şekilde tanımlanabilir. Alana bir tıklamayla, mevcut olan 
değerleri barındıran açılır menü listesi açılır. Yeni değerin kaydedilmesi için bunu “Sist. rolü” 
alanına girin. Yeni değer otomatik olarak listeye eklenir. 

 

• Xnet’e erişimin ayarlanması (isteğe bağlı). 
• “Xnet kullanıcı bilgileri” seçme kutusunu etkinleştirin. 
• Oturum açma bilgilerini kaydedin. 

 

4.3.3 Veri kaydı düzenleme 
• Kaynakçı yönetiminde, düzenlenecek kaynakçıya tıklayın. 
• [Kaynakçı göster] üzerine tıklayın. 
• [Kaynakçı düzenle] üzerine tıklayın. 
• Gerekli verileri kaydedin. 

 

 “Adı” ve “Ön adı” alanları zorunlu alanlardır ve doldurulmaları gerekir.  
“Personel numarası” alanı sistem genelinde benzersizdir ve sadece bir kez kullanılabilir. 
“Sist. rolü” alanının değeri istenilen şekilde tanımlanabilir. Alana bir tıklamayla, mevcut olan 
değerleri barındıran açılır menü listesi açılır. Yeni değerin kaydedilmesi için bunu “Sist. rolü” 
alanına girin. Yeni değer otomatik olarak listeye eklenir. 

 

• Xnet’e erişimin ayarlanması (isteğe bağlı). 
• “Xnet kullanıcı bilgileri” seçme kutusunu etkinleştirin. 
• Oturum açma bilgilerini kaydedin. 

 

4.3.4 Veri kaydı silme 
• Kaynakçı yönetiminde, düzenlenecek kaynakçıya tıklayın. 
• [Kaynakçı göster] üzerine tıklayın. 
• [Kaynakçı sil] üzerine tıklayın. 
• Eylemi uygulamak için [Evet] üzerine veya eylemi iptal etmek için [Hayır] üzerine tıklayın. 

 

4.4 Kaynakçı kalifikasyonları 
• Başlangıç sayfasında [Kaynakçı] üzerine tıklayın. 

4.4.1 Veri kaydı oluşturma 
• Kaynakçı yönetiminde, düzenlenecek kaynakçıya tıklayın. 
• [Kaynakçı göster] üzerine tıklayın. 
• [Kaynakçı kalifikasyonu ekle] üzerine tıklayın. 
• “Geçerlilik” kayıt penceresinde, mevcut kaynakçı izin belgesi doğrultusundaki değerler kaydedilir. 

 

 DIN EN ISO 9606-1:2013 standardından farklı olan bir kalifikasyonu kaydetmek için “Özel 
kalifikasyonlar” seçme kutusunu etkinleştirin ve kalifikasyonun numarasını manüel olarak 
kaydedin. 

 

• “Denetleme numarası” kayıt penceresinde, mevcut kaynakçı izin belgesi doğrultusundaki değerler 
kaydedilir. 

 

 “Kontrol toplamı” kayıt penceresindeki açılır listelerin değerleri DIN EN ISO 9606-1:2013 
standartlarına uygundur. 

 

• Belgenin eklenmesi (isteğe bağlı). 
• [Belgeyi yükle] üzerine tıklayın. 
• Dosya sisteminden dosyayı seçin. 
• Eylemi uygulamak için [Kaydet] üzerine veya eylemi iptal etmek için [İptal] üzerine tıklayın. 

• Eylemi uygulamak için [Kaynakçı kalifikasyonu kaydet] üzerine veya eylemi iptal etmek için [Geri] 
üzerine tıklayın. 
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4.4.2 Veri kaydı düzenleme 
• Kaynakçı yönetiminde, düzenlenecek kaynakçıya tıklayın. 
• [Kaynakçı göster] üzerine tıklayın. 
• Düzenlenecek kaynakçı kalifikasyonu üzerine tıklayın. 
• [Kaynakçı kalifikasyonu göster] üzerine tıklayın. 
• “Geçerlilik” kayıt penceresinde, mevcut kaynakçı izin belgesi doğrultusundaki değerler kaydedilir. 

 

 DIN EN ISO 9606-1:2013 standardından farklı olan bir kalifikasyonu kaydetmek için “Özel 
kalifikasyonlar” seçme kutusunu etkinleştirin ve kalifikasyonun numarasını manüel olarak 
kaydedin. 

 

• “Denetleme numarası” kayıt penceresinde, mevcut kaynakçı izin belgesi doğrultusundaki değerler 
kaydedilir. 

 

 “Kontrol toplamı” kayıt penceresindeki açılır listelerin değerleri DIN EN ISO 9606-1:2013 
standartlarına uygundur. 

 

• Belgenin eklenmesi (isteğe bağlı). 
• [Belgeyi yükle] üzerine tıklayın. 
• Dosya sisteminden dosyayı seçin. 
• Eylemi uygulamak için [Kaydet] üzerine veya eylemi iptal etmek için [İptal] üzerine tıklayın. 

• Eylemi uygulamak için [Kaynakçı kalifikasyonu kaydet] üzerine veya eylemi iptal etmek için [Geri] 
üzerine tıklayın. 

 

4.4.3 Veri kaydı silme 
• Kaynakçı yönetiminde, düzenlenecek kaynakçıya tıklayın. 
• [Kaynakçı göster] üzerine tıklayın. 
• Düzenlenecek kaynakçı kalifikasyonu üzerine tıklayın. 
• [Kaynakçı kalifikasyonu göster] üzerine tıklayın. 
• [Kaynakçı kalifikasyonu sil] üzerine tıklayın. 

 

 Veri kaydı, başka herhangi bir soru sorulmadan silinir. 
 

4.5 Kaynak talimatı (WPS) / (WPQR) 
Bu bölümde, kaynak talimatlarının (WPS) oluşturulması ve yönetilmesi ve kaynak yöntemine nitelik 
kazandırılmasına yönelik raporlar (WPQR) açıklanmaktadır. 

4.6 Kavram açıklaması 
pWPS (ing: preliminary Welding Procedure Specification) 
pWPS, geçici kaynak talimatıdır. Bunun içerisinde, kaynak talimatına yönelik bilgiler ve ayrıca 
gerektiğinde sertifikalı bir kontrol noktasının yaptığı bir kontrol de bulunur. 
WPQR (ing: Welding Procedure Qualification Record) 
WPQR, bir kaynak yöntemine nitelik kazandırılmasına yönelik rapordur. pWPS bilgileri doğrultusunda bir 
parçanın kaynağı yapılır ve sertifikalı bir kontrol noktası tarafından parça kontrol edilir. Kontrol pozitif 
sonuçlandığında sertifikalı kontrol notası bir WPQR hazırlar. 
WPS (ing: Welding Procedure Specification) 
WPS, nitelikli kaynak talimatıdır. Bunun içerisinde pWPS bilgileri ve WPQR numarası bulunur. 

 

4.7 pWPS 
• Başlangıç sayfasında [WPQ Manager] üzerine tıklayın. 

4.7.1 Veri kaydı oluşturma 
• [Kaynak talimatı oluştur] üzerine tıklayın. 
• Kayıt penceresinin üst bölümünün sol kısmındaki “İmalatçı”, “Cadde” ve “Yer” alanlarına pWPS’i 

oluşturan şirketin bilgilerini kaydedin. 
 

 WPQ Manager, Xnet yazılımının modülü olarak lisans almış olduğunda, “İmalatçı”, “Cadde”, “Yer” 
alanları, sistem ayarlarının ilgili değerleriyle önceden doldurulur. 
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• Opsiyonel olarak kayıt penceresinin üst bölümünün sol kısmında “Denetçi veya denetim kurumu”, 
“Müşteri”, “Sipariş No.”, “Çizim No.”, “Parça no” alanları kaydedilebilir. 

• Kayıt penceresinin üst bölümünün sağ kısmında, kaynak dikişine yönelik spesifikasyonlar kaydedilir. 
4.7.1.1 İçeri aktarılan çizimle kaynak dikişi hazırlığının görselleştirilmesi 

Kaynak ağzı hazırlığının ve kaynak sırasının görüntülenmesi için programda, yabancı sistemden 
çizimlerin içe aktarılması veya çizimlerin program içerisinde hazırlanması seçenekleri bulunur. 

• [Çizim düzenle]  üzerine tıklayın. 
• “Çizim düzenle” kayıt penceresinde [Kaynak dikişi hazırlığı]  üzerine tıklayın. 

• • “Çizim düzenle” kayıt penceresinde [Çizim yükle]  üzerine tıklayın. 
• “Çizim yükle” iletişim penceresinde “Kaynak dikişi hazırlığı” seçme kutusunu etkinleştirin. 
• [Dosyayı seç] üzerine tıklayın. 
• Dosya sisteminden dosyayı seçin. 
• Eylemi uygulamak için [Kaydet] üzerine veya eylemi iptal etmek için [İptal] üzerine tıklayın. 

 

 Çizimin hizası,  veya  butonu üzerinden uygun hale getirilebilir. 
 

• Eylemi uygulamak için [Tamam] üzerine veya eylemi iptal etmek için [İptal] üzerine tıklayın. 
4.7.1.2 Oluşturulan çizimle kaynak dikişi hazırlığının görselleştirilmesi 

Kaynak ağzı hazırlığının ve kaynak sırasının görüntülenmesi için programda, yabancı sistemden 
çizimlerin içe aktarılması veya çizimlerin program içerisinde hazırlanması seçenekleri bulunur. 

• [Çizim düzenle]  üzerine tıklayın. 
• “Çizim düzenle” kayıt penceresinde [Kaynak dikişi hazırlığı]  üzerine tıklayın. 
• “Parametre” kayıt penceresinde ilgili değerleri kaydedin. 

 

 “Simetrik” seçme kutusunun etkinleştirilmesi iş parçası 1’den iş parçası 2’ye parametrelerin 
otomatik olarak devralınması sağlanır. 

 

• Eylemi uygulamak için [Tamam] üzerine veya eylemi iptal etmek için [İptal] üzerine tıklayın. 
4.7.1.3 İçeri aktarılan çizimle kaynak sırasının görselleştirilmesi 

Kaynak ağzı hazırlığının ve kaynak sırasının görüntülenmesi için programda, yabancı sistemden 
çizimlerin içe aktarılması veya çizimlerin program içerisinde hazırlanması seçenekleri bulunur. 

• [Çizim düzenle]  üzerine tıklayın. 

• • “Çizim düzenle” kayıt penceresinde [Çizim yükle]  üzerine tıklayın. 
• “Çizim yükle” iletişim penceresinde “Kaynak düzeni” seçme kutusunu etkinleştirin. 
• [Dosyayı seç] üzerine tıklayın. 
• Dosya sisteminden dosyayı seçin. 
• Eylemi uygulamak için [Kaydet] üzerine veya eylemi iptal etmek için [İptal] üzerine tıklayın. 
• Çizimde sola tıklayarak, kaynak tırtılı için başlangıç noktası oluşturun. 
• İmleci kaynak tırtılı için istenen son noktaya hareket ettirin ve sola tıklayarak onaylayın. 
• İmleci hareket ettirerek, kaynak tırtılının hizasını ve boyutunu uygun hale getirin ve sola tıklayarak 

onaylayın. 
 

 Bir kaynak tırtılını silmek için, kaynak tırtılını sola tıklayarak seçin ve ardından  üzerine tıklayın. 
 
 

 Gösterilen kaynak sırasını değiştirmek için kaynak tırtılını sola tıklayarak seçin ve ardından  
veya  üzerine tıklayın. 
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4.7.1.4 Oluşturulan çizimle kaynak sırasının görselleştirilmesi 
Kaynak ağzı hazırlığının ve kaynak sırasının görüntülenmesi için programda, yabancı sistemden 
çizimlerin içe aktarılması veya çizimlerin program içerisinde hazırlanması seçenekleri bulunur. 

• [Tırtılılar ekle]  üzerine tıklayın. 
• “Otomatik tırtılılar” kayıt penceresinde ilgili parametreleri kaydedin. 

• [Tırtılılar ekle]  üzerine tıklayın. 
• Eylemi uygulamak için [Tamam] üzerine veya eylemi iptal etmek için [İptal] üzerine tıklayın. 

 

 Bir kaynak tırtılını silmek için, kaynak tırtılını sola tıklayarak seçin ve ardından  üzerine tıklayın. 
 
 

 Gösterilen kaynak sırasını değiştirmek için kaynak tırtılını sola tıklayarak seçin ve ardından  
veya  üzerine tıklayın. 

 

• “Kaynak için ayrıntılar” kayıt penceresinde, her bir kaynak tırtılı için ilgili parametreleri tespit edin. 
 

  üzerine tıklandığında, gizli kaynak tırtılları için kayıt satırları etkinleştirilir. 
 

• “İlave kaynak” kayıt penceresinde, her bir kaynak tırtılı için ilgili parametreleri tespit edin. 
 

  üzerine tıklandığında, gizli kaynak tırtılları için kayıt satırları etkinleştirilir. 
 

• “Koruyucu gaz” kayıt penceresinde, her bir kaynak tırtılı için ilgili parametreleri tespit edin. 
 

  üzerine tıklandığında, gizli kaynak tırtılları için kayıt satırları etkinleştirilir. 
 

• “Başka parametreler” kayıt penceresinde ilgili parametreleri kaydedin. 
 

 “Tungsten elektrod” seçme kutusuna tıklandığında, kayıt penceresi tungsten elektrodun 
özelliklerine yönelik genişletilir. 

 
 

 “Isı muamelesi” seçme kutusuna tıklandığında, kayıt penceresi ısı muamelesi özelliklerine yönelik 
genişletilir. 

 

• Belgenin eklenmesi (isteğe bağlı). 
• [Belgeyi yükle] üzerine tıklayın. 
• Dosya sisteminden dosyayı seçin. 
• Eylemi uygulamak için [Kaydet] üzerine veya eylemi iptal etmek için [İptal] üzerine tıklayın. 

• Kaydedilen verilerin sonradan yeniden düzenlemek üzere kaydedilmesi için [Kaydet] üzerine tıklayın 
veya kaydedilen verilerin silinmesi için [Geri] üzerine tıklayın. 

• pWPS kaydını kapatmak için [Kilitle] üzerine tıklayın. 

4.7.2 Veri kaydı düzenleme 
• WPQ Manager içerisinde, düzenlenecek pWPS üzerine tıklayın. 
• [Kaynak talimatı göster] üzerine tıklayın. 
• “pWPS oluştur” bölümüne benzer şekilde parametreleri uygun hale getirin. 

4.7.3 pWPS’in çoğaltılması 
• WPQ Manager içerisinde çoğaltılacak pWPS üzerine tıklayın. 
• [Çoğaltmak] üzerine tıklayın. 

- Çoğaltılan pWPS, WPQ Manager içerisine alınır. Sarı arka planıyla ve pWPS numarasındaki 
“Copy” son ekiyle gösterilir. 

 

4.8 WPQR 
4.8.1 Veri kaydı oluşturma 
 

 WPQR’ı oluşturan pWPS, WPQR kaydından önce kilitlenmelidir. 
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• [WPQR oluştur] üzerine tıklayın. 
• “Kaynak yöntemi kontrolü” kayıt penceresinde “WPQR-No” alanında, sertifikalı kaynak yöntemi 

kontrolünün sertifika numarasını kaydedin. 
• Opsiyonel olarak “Rev” alanında sertifikalı kaynak yöntemi kontrolünün revizyon numarasını kaydedin. 
• Kayıt penceresinin üst bölümünün sol kısmındaki “İmalatçı”, “Cadde” ve “Yer” alanlarına pWPS’i 

oluşturan şirketin bilgilerini kaydedin. 
 

 WPQ Manager, Xnet yazılımının modülü olarak lisans almış olduğunda, “İmalatçı”, “Cadde”, “Yer” 
alanları, sistem ayarlarının ilgili değerleriyle önceden doldurulur. 
 

 

• pWPS alanında  üzerine tıklayın. 
• “Kaynak talimatı seç” kayıt penceresinde mevcut pWPS’i seçin. 
• Eylemi uygulamak için [Tamam] üzerine veya eylemi iptal etmek için [İptal] üzerine tıklayın. 

- pWPS içerisinde kayıtlı veriler, temel olarak WPQR’ın gerekli alanlarına alınırlar. 
• Diğer parametreleri sertifikalı kaynak yöntemi kontrolü doğrultusunda kaydedin. 
• Belgenin eklenmesi (isteğe bağlı). 

• [Belgeyi yükle] üzerine tıklayın. 
• Dosya sisteminden dosyayı seçin. 
• Eylemi uygulamak için [Kaydet] üzerine veya eylemi iptal etmek için [İptal] üzerine tıklayın. 

• WPQR kaydını kapatmak için [WQR kilitle] üzerine tıklayın. 
• Kaydedilen verilerin sonradan yeniden düzenlemek üzere kaydedilmesi için [Kaydet] üzerine tıklayın 

veya kaydedilen verilerin silinmesi için [Geri] üzerine tıklayın. 
 

4.8.2 pWPS’in çoğaltılması 
• WPQ Manager içerisinde çoğaltılacak pWPS üzerine tıklayın. 
• [Çoğaltmak] üzerine tıklayın. 

- Çoğaltılan pWPS, WPQ Manager içerisine alınır. Sarı arka planıyla ve pWPS numarasındaki 
“Copy” son ekiyle gösterilir. 

 

• WPQ Manager içerisinde çoğaltılan pWPS üzerine tıklayın. 
• [Kaynak talimatı göster] üzerine tıklayın. 

• “Kaynak için ayrıntılar” kayıt penceresinde “WPQR No” sütununda  üzerine tıklayın. 
• “WPQR seç” kayıt penceresinde, düzenlenecek WPQR-No’yu seçin. 
• Eylemi uygulamak için [Tamam] üzerine veya eylemi iptal etmek için [İptal] üzerine tıklayın. 
• Eylemi uygulamak için [Kaydet] üzerine veya eylemi iptal etmek için [Geri] üzerine tıklayın. 
• “WPQR kilitle“ iletişim penceresinde düzenlenen WPQR’ı kilitlemek için [Evet] üzerine veya 

düzenlenen WPQR’ı düzenlemeye devam etmeye yönelik açık tutmak için [Hayır] üzerine tıklayın. 
 
 

4.9 Sistem ayarları 
4.9.1 Firma verilerinin kaydedilmesi 

• [Sistem] üzerine tıklayın. 
• [Firma verileri] üzerine tıklayın. 
• “Fİrma verileri” kayıt penceresinde ilgili değerleri kaydedin. 

 

 Logo için optimum bir boyut 80 piksel değerine sahiptir. Daha büyük resimler otomatik şekilde 80 
piksel değerine skalalandırılır. Resim genişliği bu esnada otomatik şekilde uyarlanır. 
*.jpg, *.png ve *.svg resim formatları destekleniyor. 

 

• [Dosyayı seç] üzerine tıklayın. 
• Dosya sisteminden dosyayı seçin. 
• Eylemi uygulamak için [Kaydet] üzerine veya eylemi iptal etmek için [Geri] üzerine tıklayın. 
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4.10 Yazıcı ayarları 
Burada logo ve ayrıca yazılımdan alınacak her türlü çıktı için pencere yüksekliği, satır adedi ve sayfa 
genişliği tanımlanır. 

 

 Çıkış için kullanılacak yazıcı seçimi, işletim sisteminin ilgili sistem diyaloğu içinde gerçekleştirilir. 
 

• [Sistem] üzerine tıklayın. 
• [Yazıcı ayarı] üzerine tıklayın. 
• “Yazıcı ayarı” kayıt penceresinde ilgili değerleri kaydedin. 
• Eylemi uygulamak için [Kaydet] üzerine veya eylemi iptal etmek için [Geri] üzerine tıklayın. 
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