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Táto príručka slúži pre všetkých používateľov bez ohľadu na ich pracovnú pozíciu a opisuje
funkcie, ktoré poskytuje aplikácia CS WAVE.
Aplikácia CS WAVE sa skladá z troch základných zložiek.
• virtuálny zváračský pracovný stôl
• riadiaci modul
• Server
Tento dokument opisuje prácu virutálneho zváračského pracovného stola CS WAVE. Slúži
predovšetkým pre školiteľov a praktikantov, ktorí chcú získať podrobné vedomosti o práci
tejto aplikácie.
On-line pomocník, ktorého poskytuje pracovný stôl, tvorí dodatok k tomuto dokumentu a
dostatočne vyhovuje bežnému kontextu.
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1. ÚVOD
Tento dokument predstavuje príručku pre používateľa virtuálneho zváračského pracovného
stola CS WAVE. Opísané sú hlavné obrazovky aplikácie ako aj zákroky, ktoré treba vykonať
na splnenie základných úloh na pracovnom stole.

Obrázok 1: Pracovný stôl CS WAVE.

Obrázok 2: CS WAVE ľahká verzia
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2. ZAPNUTIE
Pracovný stôl najskôr spustí školiteľ tým, že použije hlavný spínač, ktorý je umiestnený na
zadnej strane základovej dosky skrine.

Obr. 1: Hlavný vypínač

Pri spustení sa obrazovka pohybuje vo zvislom smere.
3. POSÚVANIE OBRAZOVKY
Obrazovka sa posúva v dvoch krokoch:
Najskôr zaujíma správnu výšku:
- Zobrazí sa varovná stránka.
- Krátky nepretržitý počuteľný signál indikuje zahájenie.
- Počuteľný poplašný signál zaznie, keď sa posúva obrazovka.
Potom sa musí obrazovka otočiť, aby sa sama napolohovala do vertikálnej alebo horizontálnej
konfigurácie:
- Zobrazí sa indikačná stránka.
- Musíte stlačiť a držať riadiace tlačítko, ktoré otáča obrazovku, pokým sa neuzatvorí
stránka a cvičenie je k dispozícii.
4. VŠEOBECNÝ OPIS
4.1 INTERAKTÍVNY REŽIM
Interakcia s virtuálnym zváračským pracovným stolom sa dosiahne buď použitím horáka
alebo držiaka elektródy.
Keď sa pohne špičkou, kurzor sa pohybuje na obrazovke. Na interakciu s rôznymi zložkami
rozhrania zvolíte ich jednoducho pomocou kurzora a potvrdíte svoju voľbu použitím tlačítka
na horáku (alebo na držiaku elektródy).
Týmto spôsobom sa vygenerujú rôzne voľby, ktoré ponúkajú rôzne obrazovky a simulácie
zvárania.
4.2 RÁMEC
Obrazovku CS WAVE možno rozdeliť do troch presných pásiem:
• Lišta stavu je umiestnená v hornej časti každej stránky.
• Obsah stránky sa nachádza v strednej časti.
• Navigačná lišta je umiestnená v dolnej časti každej stránky.
Horné a dolné lišty možno vždy vidieť pri prechádzaní z jednej stránky na druhú. Teraz
opíšeme ich obsah.
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Obrázok 2: CS WAVE framework

4.3 LIŠTA STAVU
Používateľovi znázorňuje stav pracovného stola. Obsahuje statické informácie (ktoré
nemožno voliť). Predovšetkým znázorňuje (zľava doprava):
• Stav zapojenia
• Aktívny nástroj
• Meno prihláseného používateľa
4.3.1 Stav pripojenia

Indikátor v ľavej hornej časti lišty stavu vám umožní zistiť, či je dielenský stôl pripojený na
sieť a či komunikuje so serverom CS WAVE:
Pripojený dielenský stôl

Odpojený dielenský stôl
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4.3.2 Aktivita nástroja

Ak je pracovný stôl vybavený dvoma nástrojmi, indikátor umiestnený vedľa indikátora stavu
pripojenia v ľavej časti lišty stavu vám umožní zistiť, ktoré nástroje sú aktívne na voľbu
cvičenia.
Aktívnym nástrojom je horák.

Aktívnym nástrojom je držiak elektródy.

4.4 NAVIGAČNÁ LIŠTA
4.4.1 Predchádzajúca stránka

Prvá položka na navigačnej lište umožní používateľovi spätnú
navigáciu na predchádzajúcu stránku. Táto položka je deaktivovaná,
ak neexistuje predchádzajúca stránka, na ktorú sa môže navigovať
používateľ.
4.4.2 Hlavná stránka

Táto položka, ktorá predstavuje domovskú stránku, umožňuje
používateľovi prejsť priamo na jeho skúšobnú stránku. Táto stránka
je prvou stránkou, ktorú používateľ uvidí po svojej identifikácii.
Umožní mu rýchlu voľbu nového cvičenia.

4.4.3 Manažment zvuku

Toto tretie tlačítko stavu umožní používateľovi manažovať zvuk,
ktorý sa týka danej stránky. Ak je k dispozícii zvuk na prehratie a je
aktivovaný (pozri ikonu vľavo), automaticky sa spustí, keď sa
zobrazí stránka. Kliknutím na toto tlačítko možno vypnúť zvuk.
Ak je zvuk stíšený, uvidíte túto ikonu. Kliknutím na toto tlačítko
zapnete zvuk a prehráte príslušný zvuk.
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Na záver, ak tejto stránke neprislúcha nijaký zvuk, táto položka
bude deaktivovaná.

4.4.4 Pomocník

Textový pomocník je k dispozícii kliknutím na toto tlačítko. Tento
pomocník je dostupný len pre niektoré stránky a podrobne objasní
účel stránky a ako v nej navigovať.

4.4.5 Ciachovanie

Ak ste autorizovaný na ciachovanie dielenského stola, bude táto
položka aktivovaná. Kedykoľvek môžete na ňu kliknúť, aby ste sa
dostali na ciachovacie stránky.

4.4.6 Odpojenie

Táto záverečná položka umožní používateľovi zastaviť reláciu a
odhlásiť sa z pracovného stola. Toto sa dá uskutočniť len vypnutím.

5. PRIHLÁSENIE
Keď je spustený pracovný stôl, ako prvá stránka sa zobrazí prihlasovacia stránka.
Zoznam používateľov možno vyhľadať zo servera CS WAVE, ktorý má vytvoriť školiteľ
alebo správca. V zozname sa tiež objaví správca, ale bude môcť len spravovať dielenský stôl.
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Obrázok 3: Identifikačná stránka

Identifikačný proces je nasledovný:
1) Zvoľte svoje meno a priezvisko v navrhnutom zozname. Ak nemožno zobraziť celý
zoznam na obrazovke, pod zoznamom sa objavia navigačné tlačítka, ktoré vám umožnia
listovanie v celom zozname používateľov.
2) Vložte svoje heslo na číslicovej klávesnici na pravej strane obrazovky. Heslo treba
vložiť na číslicovej klávesnici použitím horáka (alebo držiaka elektródy). Skladá sa zo
štyroch číslic. Ako náhle sa zvolila štvrtá číslica, vstúpite do aplikácie a budete
nasmerovaný na ďalšiu stránku (ak je správne vaše heslo).
Akýkoľvek nesprávny pokus vyústi do vymazania poľa hesla a v hornej časti klávesnice sa
objaví správa o chybe neplatné heslo.
6. NASTAVENIE POLOHY OBRAZOVKY
Kliknutím na ciachovacie tlačítko v navigačnej lište vstúpite do pracovnej oblasti
konfiguračnej zóny. Táto zóna vám umožní konfigurovať štyri možné polohy obrazovky.
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6.1 HLAVNÁ STRÁNKA

Obrázok 4 – Hlavná stránka ciachovania

Hlavná stránka oblasti ciachovania znázorní štyri možné polohy na obrazovke v závislosti od
typu cvičenia. Pre každú polohu numerická hodnota indikuje nastavenie prúdu, ktorý je
stanovený pre používateľa.
Môžete si zvoliť polohu, ktorú chcete modifikovať kliknutím na príslušnú hodnotu. Ako náhle
kliknete na jednu zo štyroch polôh, obrazovka sa pohne, aby ju dosiahla.
6.2 REGULÁCIA OBRAZOVKY PRE POLOHU
Pre každú polohu uvidíte vzorku obrobku, ktorú treba zvariť.
V hornej časti obrazovky uvidíte zvolenú hodnotu a vy ju môžete aktualizovať kliknutím na
horné a dolné šípky. V tom momente sa zmení len numerická hodnota. Na odskúšanie
aktualizovanej polohy kliknite vľavo na tlačítko « skúšobná poloha ».
Na záver, keď zistíte, že poloha obrazovky je dobrá, uložte svoje osobné nastavenie kliknutím
na tlačítko « ulož polohu ». Následne sa vrátite do hlavnej stránky ciachovania.
Dolu je zoznam štyroch polôh, ktoré môžete nastaviť.
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6.3 TUPÝ ZVAR

Obrázok 5: Ciachovanie tupého zvaru

7. VOĽBA CVIČENIA
7.1 ÚVOD
Cvičenia sú zvolené prostredníctvom série obrazoviek, ktoré sa používajú na zjemnenie
vašich volieb.
V priebehu procesu voľby cvičenia môžete vstúpiť do nasledujúceho variantu voľbou
príslušného tlačítka na navigačnej lište:
Návrat na predchádzajúcu obrazovku kliknutím tlačítka « predchádzajúca stránka »,
návrat do hlavnej stránky voľbou tlačítka « hlavná stránka »,
Odhlásenie z aplikácie použitím tlačítka « odpojiť ».
Poznámky
• Niektoré obrazovky sa stanú nepovinnými, ako náhle školiteľ zakáže praktikantovi
prístup k tomuto typu cvičenia. Z tohto dôvodu v určitých prípadoch voľba cvičení
nebude nasledovať v nižšie opísanom poradí. Dokonca bude možný priamy prístup k
cvičeniu len v tom prípade, ak ho povolí školiteľ. Takto už nebudú potrebné výberové
postupy.
• Kópie následne dodaných obrazoviek sú ilustrácie určitých volieb, ktoré vy môžete
uskutočniť.
7.2 VOĽBA SPOSOBU ZVÁRANIA
Prvým krokom pri voľbe cvičenia je výber spôsobu zvárania.
Štandardné voľby sú MIG zváranie kódované ako 135 (poloautomatizované) alebo oblúkové
zváranie obalenou elektródou SMAW kódované ako 111 (obalené elektródy).
Poznámka
Táto obrazovka sa neobjaví, ak je na dielenskom stole inštalovaný len jeden nástroj.
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Obrázok 9 : Obrazovka voľby spôsobu zvárania

7.3 VOĽBA TYPU ZOSTAVY
Ako náhle sa zvolil spôsob zvárania, musíte zvoliť typ zostavy. Navrhnuté sú dva typy
zostavy bez ohľadu na zvolenú metódu zvárania:
TZ (tupý),
RZ (kútový).

Obrázok 10 : Obrazovka voľby typu zostavy
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7.4 VOĽBA POLOHY

Obrázok 11: Obrazovka voľby polohy zvárania

7.5 VOĽBA ZVÁRACIEHO KÁBLA
Po voľbe polohy možno zvoliť typ kábla, s ktorým chcete pracovať.

Obrázok 12 : Obrazovka voľby typu kábla

7.6 VOĽBA SMERU ZVÁRANIA (VOLITEĽNÁ)
Môžete si zvoliť smer zvárania (dozadu alebo dopredu), ak pracujete s vodorovnými dielcami.
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Obrázok 13 : Obrazovka voľby smeru zvárania

8. KONFIGURÁCIA PARAMETROV CVIČENIA
8.1 STRÁNKA VOĽBY ÚROVNE
Po zvolení cvičenia, ktoré chcete vykonať, si následne konfigurujete, aký druh parametrov sa
použije na riadenie a aký na prípustnú odchýlku. Prvá stránka tohto poradia je stránka voľby
úrovne.

Obrázok 14 : Obrazovka voľby úrovne cvičenia

Na tejto stránke sa zobrazia všetky štyri parametre, ktoré predstavujú pohyb.
• Rýchlosť pohybu horáka:
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Prvý parameter indikuje rýchlosť pohybu horáka. Rýchlosť musí byť veľmi pravidelná.
• Priamosť dráhy:
Druhým parametrom je parameter priamosti. Zodpovedá dráhe, ktorú sleduje horák alebo
šírka kábla pre komplexnú dráhu.
• Hubica – vzdialenosť obrobku alebo dĺžka oblúka
Tretím parametrom je hubica – vzdialenosť obrobku (pre MIG zváranie) alebo dĺžka oblúka
(pre SMAW zváranie). Vzdialenosť musí byť veľmi konštantná.
• Uhly:
Posledný parameter predstavuje orientáciu horáka. Uhly musia byť zachované v smere dráhy
pohybu horáka a v smere prierezu. Uvedené sú hodnoty uhlov v smere pohybu (alfa) a v
rovine sečnice (beta) ako aj mierami tolerovaných odchýlok.
Ideálna hodnota sa znázorní priamo pod každým parametrom.
V závislosti na tom, ako školiteľ vypracoval postup svojho cvičenia, k dispozícii je nižšie
uvedený jeden alebo tri moduly, ktoré predstavujú prvú až tretiu úroveň obtiažnosti.
Úroveň je definovaná toleranciami, ktoré treba dodržať pri každom z parametrov. Prvá úroveň
predkladá najväčšie tolerancie. Tolerancie sa postupne zužujú so zvyšujúcou sa úrovňou
obtiažnosti.
Na potvrdenie úrovne musíte preukázať správnu manipuláciu s horákom alebo držiakom
elektródy, pričom súčasne musíte dodržiavať tolerancie parametrov, ktoré sú stanovené pre
danú úroveň obtiažnosti.
Úroveň obtiažnosti sa zvolí kliknutím na príslušný modul v tabuľke. Toto vás presunie na
ďalšiu stránku.
8.2 STRÁNKA VOĽBY STUPŇA
Po zvolení úrovne si musíte zvoliť stupeň, v ktorom chcete pracovať.
Voľba stupňa sa odvíja vo forme tabuľky, ktorá obsahuje zoznam parametrov a ich
zoskupenia, ktoré treba vypracovať. Táto tabuľka predstavuje typický spôsob jednoduchého
postupu.
Využíva ju CS WAVE v priebehu “navádzaného” postupu. Na potvrdenie stupňa musíte
postupne skompletizovať definovaný počet bezchybných pokusov v priebehu stupňa
(definovaného školiteľom, pozri podrobnejšie údaje v príručke pre riadiace stredisko).
• Opis tabuľky krokov:
Každý stupeň v tabuľke predstavuje:
monitorované parametre v priebehu stupňa,
počet úspešných skúšok pre tento stupeň,
počet vykonaných pokusov pre tento stupeň,
Celkový strávený čas na stupeň.
• Použitý farebný kód:
Použitý farebný kód v tabuľke krokov sa využíva nasledovne:
zelený, indikuje potvrdené kroky,
Modrý, indikuje zvolený stupeň.
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Obrázok 3: Výber kombinácie cvičených parametrov

Ak sa nachádzate v riadenom režime, CS WAVE si automaticky zvolí stupeň, aby dodržal
sekvenčný postup. V manuálnom režime si školiteľ môže zvoliť akýkoľvek stupeň.
Pracovný režim (manuálny alebo riadený) definuje školiteľ v profile používateľa a je
vyznačený pod tabuľkou, ktorá znázorňuje viaceré stupne.

Obrázok 15 : Obrazovka voľby stupňa

8.3 STRÁNKA AKTIVÁCIE SPRIEVODCU
Na vaše sprevádzanie v priebehu procesu školenia CS WAVE poskytuje pomoc pri riadení a
manipulácii s horákom v priebehu cvičenia. Skladá sa z indikátorov omylu a usmernenia
opravy, ktoré sú špecifické pre každý vypracovaný parameter.
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Pred zahájením cvičenia stránka umožní syntetické zobrazenie vypracovaného(ých)
parametra(ov). Použitím rámčeka na odškrtnutie si následne možno zvoliť zobrazenie
sprievodcov cvičením (

) alebo nie (

).

Obrázok 16 : Obrazovka aktivácie sprievodcu

9. VÝKON CVIČENIA
Pri výkone cvičenia dielec na obrazovke predstavuje formát 3D.
Pri MIG zváraní krížik predstavuje súčasnú polohu konca horáka.
Pri SMAW zváraní sa na obrazovke znázorní kompletne nástroj s elektródou.
Pri zahájení svojej práce a kedykoľvek pri prerušení zvárania sa informácia o cvičení zobrazí
v ľavej hornej časti obrazovky.
9.1 ZAHÁJENIE A UKONČENIE CVIČENIA
Na zahájenie a ukončenie cvičenia treba jednoducho kliknúť na tlačítko nástroja. Dodatočným
kliknutím na tlačítko horáka so súčasnou polohou špičky mimo oblasti zvarového kúpeľa
možno odísť z obrazovky cvičenia.
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Obrázok 17 : Obrazovka cvičenia 3D

9.2 POSTUPNOSŤ CVIČENIA
V priebehu zvárania sa môže zmeniť stav kábla do takej miery, ako sa vaša manipulácia
odrazí na tvare kábla a jeho smere.
Ak sú sprievodcovia aktívni, musíte dávať pozor na indikátory omylov, aby ste mohli zvoliť
postup opravy. Vizuálne symboly každého sprievodcu riadia nasledovné pravidlá:
červený signál sa objaví, ak ste mimo tolerancie,
žltý signál znamená, že dodržujete toleranciu ale nebezpečne sa približujete
hraničnej hodnote.
Zelený znak indikuje perfektnú polohu, ktorú treba dosiahnuť.
9.3 OPIS VIZUÁLNYCH SPRIEVODCOV
9.3.1 Dráha

Dobrá dráha, krížik na zelenej línii predstavuje dráhu, ktorú treba dodržať.
Žltý pásik sa objaví okolo perfektnej hodnoty dráhy. Čoskoro opustíte tolerancie.
Pásik je červený. Ste mimo tolerancií dráhy.
Ak je dobrá šírka, krížik sa pohybuje z jednej strany kábla na druhú na zelenej línii, ktorá
predstavuje dráhu, ktorú treba sledovať.
Žltý pásik sa objaví na okrajoch kábla. skoro opustíte tolerancie. Pásik sa objaví na tej strane,
kde je príliš malá alebo príliš veľká šírka.
Pásik je červený. Ste mimo tolerancií šírky.
Ak je parameter správny, modré línie sa nachádzajú v strede každého kovového dielca.
Ak sa parameter približuje medzným hodnotám, objavia sa dva žlté pásiky v strede dielcov,
ktoré treba zvariť. Následne musíte opraviť svoju činnosť tým, že zoradíte modré línie a
zelené línie.
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Keď sa parameter odchyľuje od medzných hodnôt, na dielci, ktorý treba zvariť, sa objavia dve
červené oblasti. Zelené línie vyjadrujú ideálnu hodnotu. Musíte opraviť svoju činnosť tým, že
zoradíte modré a zelené línie.
Ak je poloha držiaka elektródy v správnej vzdialenosti (alebo v rámci
tolerančných medzných hodnôt), valec na konci elektródy je zelený.

Ak je elektróda priveľmi vzdialená od dielca, valec na konci
elektródy sčervenie.
Keď sa elektróda pohybuje smerom ku kovovým platniam, veľkosť
zeleného valca sa zmenšuje a úplne zmizne, čo že elektróda je v
kontakte.

9.3.3 Rýchlosť

Bod naznačuje správnu rýchlosť. Je to terč, v ktorom sa musí
udržovať koniec drôtu alebo elektródy.
Dobrá rýchlosť, krížik je v sivom zvarovom kúpeli.

Vo zvarovom kúpeli sa objaví žltý znak. Ste veľmi rýchly a čoskoro
opustíte tolerancie.

Znak je červený. Ste príliš rýchly a mimo tolerancií.

V prípade komplexného kábla je parameter rýchlosti definovaný vzdialenosťou dráhy, ktorá
vznikla po troch krokoch:
Dobra rýchlosť, krížik sa pohybuje z jednej strany kábla na druhú na
zelenej línii, ktorá predstavuje dráhu, ktorú treba dodržať.
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Vo zvarovom kúpeli sa objaví žltý znak. Čoskoro opustíte tolerancie.
Vaša vzdialenosť pohybu do tretieho kroku začína byť príliš dlhá
alebo príliš krátka.

Znak je červený. Vaša vzdialenosť pohybu do tretieho kroku je príliš
dlhá alebo príliš krátka.

9.3.4 Orientácia

Orientáciu predstavujú dva uhly; pracovný uhol a uhol sklonu. Vizuálni sprievodcovia pre
obidva uhly sú skombinovaní a objavia sa okolo krížika zváračky.
Modrý bod predstavuje vašu súčasnú orientáciu a, ak je orientácia
správna, musí sa objaviť v strede vášho krížika.

Žltý krúžok sa objaví okolo vášho krížika a modrý bod sa vzďaľuje od
stredu krížika. Čoskoro opustíte tolerancie.

Červený krúžok sa objaví okolo vášho krížika a modrý bod je mimo
tohto krúžku. Ste mimo tolerancií.

Je zrejmé, že musíte skorigovať vašu orientáciu a čoskoro pochopíte, ako pohybovať modrý
bod do stredu vášho krížika.
10. VÝSLEDKY
Na tejto stránke sa zobrazia a vyanalyzujú výsledky cvičení. Používateľ získa prehľad o
výsledkoch, keď získa prístup na túto stránku ihneď po cvičení. Potom si používateľ môže
zvoliť jeden z parametrov, ktorý precvičoval, aby bližšie nahliadol do svojich výsledkov.
10.1 PREHĽAD
Na tejto stránke používateľ získa všeobecný prehľad svojej práce. Zobrazené sú všetky
krivky, ktoré predstavujú analyzované parametre. Na ľavej strane stránky je percentuálna
hodnota, ktorá sa vzťahuje na každý parameter. Táto percentuálna hodnota predstavuje úroveň
presnosti praktikanta. 100 % znamená, že praktikant zotrval v oblasti tolerancie a zvládol
parameter na tejto úrovni.
21

Všeobecná percentuálna hodnota tohto pokusu sa tiež zobrazí vľavo na tejto stránke spolu s
vynaloženým časom na realizáciu tejto práce. Na pravej strane pre každú krivku môžete mať
farebnú šípku, ktorá udáva výsledok vývoja v porovnaní s predchádzajúcimi tromi pokusmi
(zelená: lepšia, žltá: rovnaká kvalita, červená: najhoršia).

Obrázok 18 : Prehľad výsledkov na obrazovke

10.2 PODROBNÉ ÚDAJE O PARAMETROCH
Kliknutím na tabuľku s výsledkami možno zobraziť podrobné údaje o zvolenom parametri.
Krivka je dlhšia a dolu okienko 3D prehrá zaznamenané cvičenie so zameraním na zvolený
parameter.
Pre každú krivku používateľ uvidí zelenú líniu (perfektná hodnota), modrú líniu (čo urobil) a
dve čierne línie, ktoré udávajú tolerancie. Ak je modrá krivka vo vnútri bielej oblasti, cvičenie
je ešte dobré; mimo tejto oblasti predstavuje chybu.
Priemet okienka 3D závisí od zvoleného parametra a slúži ako pomôcka na pochopenie úkonu
používateľa.
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Obrázok 19 : Obrazovka s podrobnými výsledkami každého parametra

11. STRÁNKA O ÚDRŽBE
Pomocou stránky o údržbe môžete vstúpiť a vykonať určité údržbárske činnosti. Zvoľte si
profil správcu (WAVE WAVE is default) a potom uveďte heslo.
Zobrazí sa vám stránka o údržbe.

Obrázok 20 – Stránka o údržbe

Na tejto obrazovke môžete vykonať niektoré údržbárske operácie, ktoré sa týkajú systému,
zmeniť IP adresu servera, zmeniť jednotkový systém a odskúšať stroje dielenského stola.
Táto stránka je určená len pre autorizovaný personál. Ak tento správcovský panel použije
školiteľ alebo praktikant, ktorý nemá príslušné vedomosti, môže spôsobiť poruchy systému.
11.1 ZÁKROKY
Dostupné sú nasledujúce zákroky:
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Vyčistenie miestnej databázy. Týmto zákrokom sa vymažú všetky
výsledky cvičení, ktoré sa vykonali bez pripojenia na server. Databáza
celého servera sa vyvolá pri ďalšom pripojení.

Reštartovanie aplikácie. Týmto sa reštartuje softvér (nie celý dielenský
stôl), aby sa napr. Zohľadnila zmena adresy servera (pozri nižšie).

Pripojenie na server. Núti dielenský stôl o pokus na pripojenie na
server. Môže to byť opäť užitočné, ak meníte adresu servera.

11.2 AKTUALIZÁCIA ADRESY SERVERA
Druhá plocha tejto stránky vám umožní zmenu IP adresy a portu servera CS WAVE. Je to
užitočné, ak vymieňate stroj, na ktorom beží server CS WAVE.
Nová adresa je nastavená na základe numerického bloku vpravo. Mala by sa sformátovať
adresa siete ako IP adresa (napr. 192.168.23.20).
Vašu zmenu treba potvrdiť kliknutím na tlačítko vedľa vstupných pásiem. Nová IP adresa sa
okamžite zaznamená a zobrazí v informačnom pásme vpravo v dolnej časti stránky.
11.3 JEDNOTKOVÝ SYSTÉM
Môžete zvoliť jednotkový systém SI alebo US v závislosti od vašej lokalizácie. Toto
neovplyvní štatistiku alebo vyhodnotenie praktikantov. Lokalizáciu možno dosiahnuť
kedykoľvek.
11.4 SKÚŠKA POHYBU OBRAZOVKY
Dielenský stôl môžete pohybovať nahor a nadol alebo otáčať obrazovku vo vertikálnom alebo
horizontálnom smere.
Na otáčanie obrazovky kliknite na jeden z dvoch tlačítok v ľavej časti tohto pásma.
Obrazovku možno nastaviť horizontálne alebo vertikálne.
Na pohybovanie obrazovky zvoľte novú polohu v smere nahor alebo nadol použitím šípky
vstupnej zóny v pravej časti tohto pásma, následne kliknite na kontrolné tlačítko na spustenie
pohybu. Súčasná pozícia sa zobrazí nad vstupnou zónou.
11.5 VÝBER JAZYKA
Jazyk si môžete zvoliť podľa zoznamu v softvare. Kliknutím na vybrané tlačítko softwer
reštartuje používanie nového jazyka.
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