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Yleisiä huomautuksia 
 

  VAROITUS 

 

Lue käyttöohje! 
Käyttöohjeen tarkoituksena on opastaa käyttäjää käyttämään laitteita turvallisesti. 
• Kaikkien järjestelmäkomponenttien käyttöohje, erityisesti turvaohjeet, on luettava ja niitä on 

noudatettava! 
• Noudata tapaturmantorjuntaa koskevia määräyksiä sekä maakohtaisia määräyksiä! 
• Käyttöohjetta on säilytettävä laitteen käyttöpaikalla. 
• Turva- ja varoituskilvet laitteessa antavat tietoja mahdollisista vaaroista.  

Niiden on oltava aina tunnistettavissa ja luettavissa. 
• Laite on valmistettu tekniikan tason sekä sääntöjen ja normien mukaisesti ja ainoastaan 

asiantuntijat saavat käyttää, huoltaa ja korjata sitä. 
• Tekniset muutokset, laitetekniikan edelleenkehittyessä, voivat johtaa erilaiseen 

hitsauskäyttäytymiseen. 
 
 

 Jos sinulla on laitteen asennukseen, käyttöönottoon, käyttöön, käyttötarkoitukseen tai 
sijoitustilaan liittyviä kysymyksiä, ota yhteys laitteen jälleenmyyjään tai asiakaspalveluumme 
numeroon +49 2680 181-0. 
Valtuutettujen jälleenmyyjien luettelo on osoitteessa www.ewm-group.com. 

 

Vastuumme tämän laitteen käytön osalta rajoittuu nimenomaan laitteen toimintaan. Kaikki muu 
vastuu on nimenomaisesti poissuljettu. Käyttäjä hyväksyy vastuun poissulkemisen ottaessaan 
laitteen käyttöön. 
Valmistaja ei voi valvoa käyttöohjeen noudattamista eikä laitteen asennukseen, käyttöön tai 
huoltoon liittyviä olosuhteita tai tapoja. 
Virheellinen asennus voi johtaa aineellisiin vahinkoihin ja henkilöiden loukkaantumiseen. Näin 
ollen emme ota minkäänlaista vastuuta tappioista, vahingoista tai kuluista, jotka ovat johtuneet 
virheellisestä asennuksesta, käytöstä tai huollosta tai jollakin tavalla liittyvät näihin osatekijöihin. 
 
 
 
 
 
 
 
© EWM AG 
Dr. Günter-Henle-Strasse 8 
D-56271 Mündersbach 
 
Tämän käyttöohjeen tekijänoikeudet jäävät laitteen valmistajalle. 
Osittainenkin monistaminen edellyttää valmistajan kirjallista lupaa. 
Tämän asiakirjan sisältö on tutkittu, tarkastettu ja työstetty huolellisesti, mutta muutokset, kirjoitusvirheet 
ja erehdykset ovat silti mahdollisia. 
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2 Oman turvallisuutesi vuoksi 
 

2.1 Huomautuksia näiden käyttöohjeiden käytöstä 
 

  VAARA 
 Työskentely- ja toimintamenettelyt, joita on noudatettava tarkasti uhkaavien vakavien 

tapaturmien ja kuolemantapausten ennalta ehkäisemiseksi. 
• Turvallisuustietojen otsikoissa esiintyy sana "VAARA" sekä yleinen varoitussymboli.  
• Vaaraa on korostettu myös sivun reunassa olevalla symbolilla. 

 

  VAROITUS 
 Työskentely- ja toimintamenettelyt, joita on noudatettava tarkasti uhkaavien vakavien 

tapaturmien ja kuolemantapausten ennalta ehkäisemiseksi. 
• Turvallisuustietojen otsikoissa esiintyy sana "VAARA" sekä yleinen varoitussymboli.  
• Vaaraa on korostettu myös sivun reunassa olevalla symbolilla. 

 

  HUOMIO 
 Työskentely- ja toimintamenettelyt, joita on noudatettava tarkasti myös mahdollisten 

lievien tapaturmien ennalta ehkäisemiseksi. 
• Turvallisuustietojen otsikossa esiintyy aina avainsana "HUOMAUTUS" sekä yleinen 

varoitussymboli.  
• Riskiä on selvennetty sivun reunassa olevalla symbolilla. 

 
 

 Erityisiä teknisiä seikkoja, jotka käyttäjien on muistettava. 
 

Erilaisiin käyttötilanteisiin tarkoitetut, vaihe vaiheelta opastavat toimintaohjeet sekä luetteloinnit on 
merkitty luettelomerkillä, esim.: 
• Liitä hitsausvirtajohdon liitin asianmukaiseen vastakappaleeseen ja lukitse liitin. 
Toimintaohjeita seuraavat tapahtumat tunnistaa yhdysmerkistä ja sen jäljessä olevasta, muutaman 
sarkainvälin päässä oikealla sijaitsevasta tapahtuman kuvauksesta, esim.: 
‒   Ohjelmistoa asennetaan. 
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2.2 Kokonaisdokumentaation osa 
 

 Tämä käyttöohje on osa kokonaisdokumentaatiota ja se on voimassa vain yhdessä kaikkien 
osadokumenttien kanssa! Kaikkien järjestelmäkomponenttien käyttöohjeet, erityisesti 
turvaohjeet, on luettava ja niitä on noudatettava! 

 

Kuvassa näytetään yleinen esimerkki hitsausjärjestelmästä. 

 
Kuva 2-1 

 

Pos. Dokumentointi 
A.1 Langansyöttölaite 
A.2 Muutostyöohjeet vaihtoehdot 
A.3 Virtalähde 
A.4 Jäähdytyslaite, jännitemuuntaja, työkalulaatikko jne. 
A.5 Kuljetusvaunu 
A.6 Hitsauspoltin 
A.7 Kaukosäädin 
A.8 Ohjaus 
A Kokonaisdokumentaatio 
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3 Täydentäviä ohjeita 
3.1 Ohjetta koskevia tietoja 

Tämä ohje mahdollistaa ohjelmiston WPQ Manager (jatkossa ohjelmisto) turvallisen ja tehokkaan 
käsittelyn. Se on ohjelmiston osa ja se on säilytettävä niin, että se on jatkuvasti henkilöstön saatavilla. 
Tämän asiakirjan sisältö on tutkittu, tarkastettu ja työstetty huolellisesti, mutta muutokset, kirjoitusvirheet 
ja erehdykset ovat silti mahdollisia. 

3.2 Laitteeseen liittyvät asiakirjat 
• Liitettyjen hitsauskoneiden käyttöohjeet 
• Tämän ohjelmiston valinnaisten laajennusten dokumentit 

3.3 Dokumentaatiopäivitys 
Seuraavalla Internet-sivulla on käytettävissä ohjelmistokäsikirjan kulloinkin ajankohtainen versio: 
Latausosoite: www.ewm-group.com 

3.4 Takuumääräykset 
Yleiset sopimusehtomme ovat käytettävissä latausta varten kulloinkin ajankohtaisessa muodossa 
osoitteessa www.ewm-group.com. 

3.5 Asiakaspalvelu 
Palvelutiimiltämme saat tietoja tuotteista. 
EWM AG 
Dr. Günter-Henle-Str. 8 
56271 Mündersbach 
Saksa 
Puhelin: +49 2680 181-0 
Ma-Pe klo 7.30-17.00 
Telefax: +49 2680 181-244 
S-posti: info@ewm-group.com 
Internet: www.ewm-group.com 

3.6 Tekninen tuki 
Tuotteitamme koskevissa kysymyksissä ja ongelmissa käytettävissäsi ovat teknisen tukemme työntekijät. 
S-posti: xnet-support@ewm-group.com 

 

 Luvussa  esitellään virheilmoitukset sekä niiden kuvaukset ja syyt. Sieltä löytyy myös ohjeita 
kunkin häiriön korjaamiseen. 
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4 Käyttäjän käsikirja 
4.1 Käyttäjäroolit 

Ohjelmiston oikeuksien hallinta on roolipohjainen. Käyttäjäroolista riippuen käyttäjillä on erilaiset käyttö- ja 
hallintaoikeudet. Perusasennuksessa ohjelmisto sisältää käyttäjäroolit ”Ylläpitäjä”, ”Käyttäjä” ja ”Vieras“. 
Niitä voidaan käyttää omien käyttäjäroolien perustana. 

4.1.1 Käyttäjäroolin luominen 
• Napsauta [Järjestelmä]. 
• Napsauta [Käyttäjä]. 
• Napsauta [Käyttäjärooli]. 
• Valitse avattavan luettelon ”Käyttäjärooli” se käyttäjärooli, jota on tarkoitus käyttää luotavan uuden 

käyttäjäroolin mallina. 
• Napsauta [Lisää]. 
• Syötä syöttöruudun ”Oikeudet” kenttään ”Käyttäjärooli” uuden käyttäjäroolin nimi. 
• Valintaruutujen avulla voidaan myöntää tai poistaa oikeudet yksittäisille alueille. 
• Suorita toiminto napsauttamalla [Tallenna] tai peruuta toiminto napsauttamalla [Peruuta]. 

4.1.2 Käyttäjäroolin muokkaaminen 
• Napsauta [Järjestelmä]. 
• Napsauta [Käyttäjä]. 
• Napsauta [Käyttäjärooli]. 
• Valitse avattavan luettelon ”Käyttäjärooli” se käyttäjärooli, jota on tarkoitus muokata. 
• Valintaruutujen avulla voidaan myöntää tai poistaa oikeudet yksittäisille alueille. 
• Suorita toiminto napsauttamalla [Tallenna] tai peruuta toiminto napsauttamalla [Peruuta]. 

4.1.3 Käyttäjäroolin poistaminen 
• Napsauta [Järjestelmä]. 
• Napsauta [Käyttäjä]. 
• Napsauta [Käyttäjärooli]. 
• Valitse avattavan luettelon ”Käyttäjärooli” se käyttäjärooli, joka on tarkoitus poistaa. 
• Napsauta [Poista]. 

4.2 Käyttäjä 
4.2.1 Käyttäjän luominen 

• Napsauta [Järjestelmä]. 
• Napsauta [Käyttäjä]. 
• Napsauta [Lisää]. 
• Syötä syöttöruutuun ”Lisää käyttäjä” vastaavat arvot. 
• Suorita toiminto napsauttamalla [Tallenna] tai peruuta toiminto napsauttamalla [Peruuta]. 

 

4.2.2 Käyttäjän muokkaaminen 
• Napsauta käyttäjähallinnassa muokattavaa käyttäjää. 
• Napsauta [Muokkaa]. 
• Suorita toiminto napsauttamalla [Tallenna] tai peruuta toiminto napsauttamalla [Peruuta]. 

4.3 Hitsaaja ja hitsauspätevyydet 
Tässä luvussa kuvataan hitsaajien ja hitsauspätevyyksien hallinta. 

4.3.1 Hitsaaja 
• Napsauta aloitussivulla kohtaa [Hitsaaja]. 

4.3.2 Tietorekisterin luominen 
• Napsauta [Lisää hitsaaja]. 
• Syötä merkitykselliset tiedot. 

 

 Kentät ”Nimi” ja ”Etunimi” ovat pakollisia ja ne on täydennettävä.  
Kentän ”Henkilöstönumero” arvo on ainutkertainen koko järjestelmässä, ja sen saa antaa vain 
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kertaalleen. 
Kentän ”Järjestelmärooli” arvo voidaan antaa vapaasti. Kenttää napsauttamalla avautuu avattava 
luettelo, joka sisältää jo olemassa olevat arvot. Kun haluat lisätä uuden arvon, kirjoita se kenttään 
”Järjestelmärooli”. Uusi arvo lisätään luetteloon automaattisesti. 

 

• Luo Xnet-yhteys (valinnaisesti). 
• Aktivoi valintaikkuna ”Xnet-käyttäjätiedot”. 
• Syötä kirjautumistiedot. 

 

4.3.3 Tietorekisterin muokkaaminen 
• Napsauta hitsaajahallinnassa muokattavaa hitsaajaa. 
• Napsauta [Näytä hitsaaja]. 
• Napsauta [Muokkaa hitsaajaa]. 
• Syötä merkitykselliset tiedot. 

 

 Kentät ”Nimi” ja ”Etunimi” ovat pakollisia ja ne on täydennettävä.  
Kentän ”Henkilöstönumero” arvo on ainutkertainen koko järjestelmässä, ja sen saa antaa vain 
kertaalleen. 
Kentän ”Järjestelmärooli” arvo voidaan antaa vapaasti. Kenttää napsauttamalla avautuu avattava 
luettelo, joka sisältää jo olemassa olevat arvot. Kun haluat lisätä uuden arvon, kirjoita se kenttään 
”Järjestelmärooli”. Uusi arvo lisätään luetteloon automaattisesti. 

 

• Luo Xnet-yhteys (valinnaisesti). 
• Aktivoi valintaikkuna ”Xnet-käyttäjätiedot”. 
• Syötä kirjautumistiedot. 

 

4.3.4 Tietorekisterin poistaminen 
• Napsauta hitsaajahallinnassa muokattavaa hitsaajaa. 
• Napsauta [Näytä hitsaaja]. 
• Napsauta [Poista hitsaaja]. 
• Suorita toiminto napsauttamalla [Kyllä] tai keskeytä toiminto napsauttamalla [Ei]. 

 

4.4 Hitsauspätevyydet 
• Napsauta aloitussivulla kohtaa [Hitsaaja]. 

4.4.1 Tietorekisterin luominen 
• Napsauta hitsaajahallinnassa muokattavaa hitsaajaa. 
• Napsauta [Näytä hitsaaja]. 
• Napsauta [Lisää hitsaajan pätevyys]. 
• Syötä syöttöruudussa ”Pätevyys” hitsaajan esittämän pätevyyskoetodistuksen mukaiset arvot. 

 

 Kun haluat tallentaa pätevyyden DIN EN ISO 9606-1:2013 -standardista poiketen, aktivoi 
valintaruutu ”Erikoispätevyys” ja syötä pätevyyden numero manuaalisesti. 

 

• Syötä syöttöruudussa ”Tarkastusnumero” hitsaajan esittämän pätevyyskoetodistuksen mukaiset arvot. 
 

 ”Tarkastusnumero”-syöttöruudun avattavien luetteloiden arvot ovat standardin DIN EN ISO 9606-
1:2013 tietojen mukaisia. 

 

• Lisää dokumentti (valinnaisesti). 
• Napsauta kohtaa [Lataa dokumentti]. 
• Valitse tiedosto tiedostojärjestelmästä. 
• Suorita toiminto napsauttamalla [Tallenna] tai peruuta toiminto napsauttamalla [Peruuta]. 

• Suorita toiminto napsauttamalla [Tallenna hitsaajan pätevyys] tai keskeytä toiminto napsauttamalla 
[Takaisin]. 
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4.4.2 Tietorekisterin muokkaaminen 
• Napsauta hitsaajahallinnassa muokattavaa hitsaajaa. 
• Napsauta [Näytä hitsaaja]. 
• Napsauta muokattavaa hitsaajan pätevyyttä. 
• Napsauta [Näytä hitsaajan pätevyys]. 
• Syötä syöttöruudussa ”Pätevyys” hitsaajan esittämän pätevyyskoetodistuksen mukaiset arvot. 

 

 Kun haluat tallentaa pätevyyden DIN EN ISO 9606-1:2013 -standardista poiketen, aktivoi 
valintaruutu ”Erikoispätevyys” ja syötä pätevyyden numero manuaalisesti. 

 

• Syötä syöttöruudussa ”Tarkastusnumero” hitsaajan esittämän pätevyyskoetodistuksen mukaiset arvot. 
 

 ”Tarkastusnumero”-syöttöruudun avattavien luetteloiden arvot ovat standardin DIN EN ISO 9606-
1:2013 tietojen mukaisia. 

 

• Lisää dokumentti (valinnaisesti). 
• Napsauta kohtaa [Lataa dokumentti]. 
• Valitse tiedosto tiedostojärjestelmästä. 
• Suorita toiminto napsauttamalla [Tallenna] tai peruuta toiminto napsauttamalla [Peruuta]. 

• Suorita toiminto napsauttamalla [Tallenna hitsaajan pätevyys] tai keskeytä toiminto napsauttamalla 
[Takaisin]. 

 

4.4.3 Tietorekisterin poistaminen 
• Napsauta hitsaajahallinnassa muokattavaa hitsaajaa. 
• Napsauta [Näytä hitsaaja]. 
• Napsauta muokattavaa hitsaajan pätevyyttä. 
• Napsauta [Näytä hitsaajan pätevyys]. 
• Napsauta [Poista hitsaajan pätevyys]. 

 

 Tietorekisteri poistetaan ilman lisävarmistusta. 
 

4.5 Hitsausohje / hitsausmenetelmän tarkastus 
Tässä luvussa kuvataan hyväksyttyjen hitsausohjeiden (WPS) ja hitsausmenetelmän 
tarkastuspöytäkirjojen (WPQR) laatiminen ja hallinta. 

4.6 Käsitteiden selitykset 
pWPS (engl. preliminary Welding Procedure Specification) 
pWPS on väliaikainen hitsausohje. Se sisältää tiedot hitsausohjetta varten, mutta sertifioidun 
tarkastuslaitoksen on vielä tarkastettava se. 
WPQR (engl. Welding Procedure Qualification Record) 
WPQR on pöytäkirja hitsausmenetelmän tarkastuksesta. Rakenneosa hitsataan väliaikaisen 
hitsausohjeen tietojen perusteella, ja sen tarkastaa sertifioitu tarkastuslaitos. Hyväksytystä tarkastuksesta 
sertifioitu tarkastuslaitos laatii hitsausmenetelmän tarkastuspöytäkirjan. 
WPS (engl. Welding Procedure Specification) 
WPS on hyväksytty hitsausohje. Se sisältää väliaikaisen hitsausohjeen tiedot ja hitsausmenetelmän 
tarkastuksen numeron. 

 

4.7 Väliaikainen hitsausohje 
• Napsauta aloitussivulla [WPQ Manager]. 

4.7.1 Tietorekisterin luominen 
• Napsauta [Laadi hitsausohje]. 
• Syötä syöttöruudun ylätunnisteen vasempaan osaan kenttiin ”Valmistaja”, ”Lähiosoite” ja 

”Postitoimipaikka” väliaikaisen hitsausohjeen laatijan yritystiedot. 
 

 Kun WPQ Manager on lisensoitu Xnet-ohjelmiston moduulina, kentät ”Valmistaja”, ”Lähiosoite” 
ja ”Postitoimipaikka” täytetään valmiiksi järjestelmäasetuksen arvoilla. 
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• Syötä vaihtoehtoisesti syöttöruudun ylätunnisteen vasempaan osaan kenttiin ”Tarkastaja tai 
tarkastuslaitos”, ”Asiakas”, ”Tilausnro”, ”Piirustusnro”, ”Osanro”. 

• Syötä syöttöruudun ylätunnisteen oikeaan osaan hitsaussauman erittelyt. 
4.7.1.1 Sauman esivalmistuksen visualisointi tuodulla piirustuksella 

Sauman esivalmistuksen ja hitsausjärjestyksen visualisointia varten ohjelmassa on mahdollisuus tuoda 
vieraasta järjestelmästä piirustuksia tai laatia piirustukset ohjelmassa. 

• Napsauta [Muokkaa piirustusta] . 
• Napsauta syöttöruudussa ”Muokkaa piirustusta” kohtaa [Sauman esivalmistus] . 

• Napsauta syöttöruudussa ”Muokkaa piirustusta” kohtaa [Lataa piirustus] . 
• Aktivoi valintaikkunassa ”Lataa piirustus” valintaruutu ”Sauman esivalmistus”. 
• Napsauta [Valitse tiedosto]. 
• Valitse tiedosto tiedostojärjestelmästä. 
• Suorita toiminto napsauttamalla [Tallenna] tai peruuta toiminto napsauttamalla [Peruuta]. 

 

 Piirustuksen suuntaa voidaan mukauttaa komentopainikkeella  tai . 
 

• Suorita toiminto napsauttamalla [OK] tai peruuta toiminto napsauttamalla [Peruuta]. 
4.7.1.2 Sauman esivalmistuksen visualisointi luodulla piirustuksella 

Sauman esivalmistuksen ja hitsausjärjestyksen visualisointia varten ohjelmassa on mahdollisuus tuoda 
vieraasta järjestelmästä piirustuksia tai laatia piirustukset ohjelmassa. 

• Napsauta [Muokkaa piirustusta] . 
• Napsauta syöttöruudussa ”Muokkaa piirustusta” kohtaa [Sauman esivalmistus] . 
• Syötä syöttöruutuun ”Parametrit” vastaavat arvot. 

 

 Aktivoimalla valintaruutu ”Symmetrinen” työkappaleelle 2 otetaan automaattisesti käyttöön 
työkappaleen 1 parametrit. 

 

• Suorita toiminto napsauttamalla [OK] tai peruuta toiminto napsauttamalla [Peruuta]. 
4.7.1.3 Hitsausjärjestyksen visualisointi tuodulla piirustuksella 

Sauman esivalmistuksen ja hitsausjärjestyksen visualisointia varten ohjelmassa on mahdollisuus tuoda 
vieraasta järjestelmästä piirustuksia tai laatia piirustukset ohjelmassa. 

• Napsauta [Muokkaa piirustusta] . 

• Napsauta syöttöruudussa ”Muokkaa piirustusta” kohtaa [Lataa piirustus] . 
• Aktivoi valintaikkunassa ”Lataa piirustus” valintaruutu ”Hitsausjärjestys”. 
• Napsauta [Valitse tiedosto]. 
• Valitse tiedosto tiedostojärjestelmästä. 
• Suorita toiminto napsauttamalla [Tallenna] tai peruuta toiminto napsauttamalla [Peruuta]. 
• Aseta piirustuksessa hitsipalon aloituspiste ykköspainikkeella. 
• Siirrä kursori hitsipalon haluttuun päätepisteeseen ja vahvista ykköspainikkeella. 
• Mukauta hitsipalon suuntaa ja kokoa kursoria liikuttamalla ja vahvista ykköspainikkeella. 

 

 Poista hitsipalko valitsemalla hitsipalko ykköspainikkeella ja napsauttamalla sen jälkeen . 
 
 

 Vaihda näytettyä hitsausjärjestystä valitsemalla ykköspainikkeella hitsipalko ja napsauta sen 
jälkeen  tai . 
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4.7.1.4 Hitsausjärjestyksen visualisointi luodulla piirustuksella 
Sauman esivalmistuksen ja hitsausjärjestyksen visualisointia varten ohjelmassa on mahdollisuus tuoda 
vieraasta järjestelmästä piirustuksia tai laatia piirustukset ohjelmassa. 

• Napsauta [Lisää päällehitsattu palko] . 
• Syötä syöttöruutuun ”Automaattinen hitsipalko” vastaavat parametrit. 

• Napsauta [Lisää päällehitsattu palko] . 
• Suorita toiminto napsauttamalla [OK] tai peruuta toiminto napsauttamalla [Peruuta]. 

 

 Poista hitsipalko valitsemalla hitsipalko ykköspainikkeella ja napsauttamalla sen jälkeen . 
 
 

 Vaihda näytettyä hitsausjärjestystä valitsemalla ykköspainikkeella hitsipalko ja napsauta sen 
jälkeen  tai . 

 

• Syötä syöttöruutuun ”Hitsauksen yksityiskohdat” vastaavat parametrit jokaista hitsipalkoa varten. 
 

 Napsauttamalla kuvaketta  aktivoidaan piilotettujen hitsipalkojen syöttörivit. 
 

• Syötä syöttöruutuun ”Hitsauslisäaine” vastaavat parametrit jokaista hitsauspalkoa varten. 
 

 Napsauttamalla kuvaketta  aktivoidaan piilotettujen hitsipalkojen syöttörivit. 
 

• Syötä syöttöruutuun ”Suojakaasu” vastaavat parametrit jokaista hitsipalkoa varten. 
 

 Napsauttamalla kuvaketta  aktivoidaan piilotettujen hitsipalkojen syöttörivit. 
 

• Syötä syöttöruutuun ”Muut parametrit” vastaavat parametrit. 
 

 Napsauttamalla valintaruutua ”Volframielektrodi” syöttöruutuun lisätään kenttiä 
volframielektrodin erittelyä varten. 

 
 

 Napsauttamalla valintaruutua ”Lämpökäsittely” syöttöruutuun lisätään kenttiä lämpökäsittelyn 
erittelyä varten. 

 

• Lisää dokumentti (valinnaisesti). 
• Napsauta kohtaa [Lataa dokumentti]. 
• Valitse tiedosto tiedostojärjestelmästä. 
• Suorita toiminto napsauttamalla [Tallenna] tai peruuta toiminto napsauttamalla [Peruuta]. 

• Tallenna syötetyt tiedot myöhempää muokkausta varten napsauttamalla [Tallenna] tai hylkää syötetyt 
tiedot napsauttamalla [Takaisin]. 

• Lopeta väliaikaisen hitsausohjeen syöttö napsauttamalla [Estä]. 

4.7.2 Tietorekisterin muokkaaminen 
• Napsauta WPQ Managerissa muokattavaa väliaikaista hitsausohjetta. 
• Napsauta [Näytä hitsausohje]. 
• Mukauta parametreja luvun ”Väliaikaisen hitsausohjeen laatiminen” mukaisesti. 

4.7.3 Väliaikaisen hitsausohjeen monistaminen 
• Napsauta WPQ Managerissa monistettavaa väliaikaista hitsausohjetta. 
• Napsauta [Monista]. 

- Monistettu väliaikainen hitsausohje luodaan WPQ Manageriin. Sen tunnistaa keltaisesta 
taustasta ja väliaikaisen hitsausohjeen numeron loppuliitteestä ”Kopio”. 

 

4.8 Hitsausmenetelmän tarkastus 
4.8.1 Tietorekisterin luominen 
 

 Hitsausmenetelmän tarkastuksen perustana oleva väliaikainen hitsausohje on estettävä ennen 
hitsausmenetelmän tarkastuksen syöttämistä. 
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• Napsauta [Laadi hitsausmenetelmän tarkastus]. 
• Syötä syöttöruudun ”Hitsausmenetelmän tarkastus” kenttään ”WPQR-nro” sertifioidun 

hitsausmenetelmän tarkastuksen sertifikaatin numero. 
• Valinnaisesti voit syöttää kenttään ”Tark.” sertifioidun hitsausmenetelmän tarkastuksen 

tarkastusnumeron. 
• Syötä syöttöruudun ylätunnisteen vasempaan osaan kenttiin ”Valmistaja”, ”Lähiosoite” ja 

”Postitoimipaikka” väliaikaisen hitsausohjeen laatijan yritystiedot. 
 

 Kun WPQ Manager on lisensoitu Xnet-ohjelmiston moduulina, kentät ”Valmistaja”, ”Lähiosoite” 
ja ”Postitoimipaikka” täytetään valmiiksi järjestelmäasetuksen arvoilla. 
 

 

• Napsauta väliaikaisen hitsausohjeen kentässä kuvaketta . 
• Valitse syöttöruudussa ”Valitse hitsausohje” perustana oleva väliaikainen hitsausohje. 
• Suorita toiminto napsauttamalla [OK] tai peruuta toiminto napsauttamalla [Peruuta]. 

- Väliaikaiseen hitsausohjeeseen tallennetut tiedot otetaan perustaksi hitsausmenetelmän 
tarkastuksen asianmukaisiin kenttiin. 

• syötä muut parametrit sertifioidun hitsausmenetelmän tarkastuksen perusteella. 
• Lisää dokumentti (valinnaisesti). 

• Napsauta kohtaa [Lataa dokumentti]. 
• Valitse tiedosto tiedostojärjestelmästä. 
• Suorita toiminto napsauttamalla [Tallenna] tai peruuta toiminto napsauttamalla [Peruuta]. 

• Lopeta hitsausmenetelmän syöttö napsauttamalla [Estä hitsausmenetelmän tarkastus]. 
• Tallenna syötetyt tiedot myöhempää muokkausta varten napsauttamalla [Tallenna] tai hylkää syötetyt 

tiedot napsauttamalla [Takaisin]. 
 

4.8.2 Väliaikaisen hitsausohjeen monistaminen 
• Napsauta WPQ Managerissa monistettavaa väliaikaista hitsausohjetta. 
• Napsauta [Monista]. 

- Monistettu väliaikainen hitsausohje luodaan WPQ Manageriin. Sen tunnistaa keltaisesta 
taustasta ja väliaikaisen hitsausohjeen numeron loppuliitteestä ”Kopio”. 

 

• Napsauta WPQ Managerissa monistettua väliaikaista hitsausohjetta. 
• Napsauta [Näytä hitsausohje]. 

• Napsauta syöttöruudun ”Hitsauksen yksityiskohdat” sarakkeen ”WPQR-nro” kuvaketta . 
• Valitse syöttöruudussa ”Valitse hitsausmenetelmän tarkastus“ määritettävä WPQR-nro. 
• Suorita toiminto napsauttamalla [OK] tai peruuta toiminto napsauttamalla [Peruuta]. 
• Suorita toiminto napsauttamalla [Tallenna] tai keskeytä toiminto napsauttamalla [Takaisin]. 
• Estä määritetyt hitsausmenetelmän tarkastukset napsauttamalla [Kyllä] valintaikkunassa ”Estä 

hitsausmenetelmän tarkastus” tai pidä määritetyt hitsausmenetelmän tarkastukset auki 
lisämuokkausta varten napsauttamalla [Ei]. 

 
 

4.9 Järjestelmäasetukset 
4.9.1 Yritystietojen syöttäminen 

• Napsauta [Järjestelmä]. 
• Napsauta [Yritystiedot]. 
• Syötä syöttöruutuun ”Yritystiedot” vastaavat arvot. 

 

 Logon ihanteellisen koon korkeus on 80 kuvapistettä. Suuremmat kuvat skaalataan 
automaattisesti 80 kuvapisteen korkeuteen. Kuvaleveys sovitetaan tällöin automaattisesti. 
Tuettavat kuvaformaatit ovat *.jpg, *.png, *.svg. 

 

• Napsauta [Valitse tiedosto]. 
• Valitse tiedosto tiedostojärjestelmästä. 
• Suorita toiminto napsauttamalla [Tallenna] tai keskeytä toiminto napsauttamalla [Takaisin]. 
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4.10 Tulostusasetukset 
Tässä määritellään logo sekä ikkunakorkeus, rivimäärä ja sivuleveys kaikille ohjelmistosta tehtäville 
tulosteille. 

 

 Tulostin, jolle tulostus halutaan suorittaa, valitaan kulloinkin käyttöjärjestelmän 
järjestelmäikkunassa. 

 

• Napsauta [Järjestelmä]. 
• Napsauta [Tulostimen asetukset]. 
• Syötä syöttöruutuun ”Tulostimen asetukset” vastaavat arvot. 
• Suorita toiminto napsauttamalla [Tallenna] tai keskeytä toiminto napsauttamalla [Takaisin]. 
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