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My Fleet

1 Over My Fleet

My Fleet is een via internet bereikbare clouddienst voor X8 MIG Welder-eigenaars die informatie
biedt over elk X8 MIG Welder-apparaat. Log in op My Fleet via de Kemppi-website > My Kemppi,
of direct via myfleet.kemppi.com als u al een klantaccount voor de dienst hebt.

My Fleet biedt een validatiecertificaat van de fabrikant voor het eerste jaar volgens EN 50504
Validatie van booglasapparatuur voor X8 Power Source en X8 Wire Feeder. My Fleet toont ook de
prestaties van het lassysteem en de geschiktheid voor lastoepassingen door aan te geven welke
firmware en lassoftware zijn geïnstalleerd.

My Fleet is gratis maar vereist dat u één of meer X8 MIG Welders bezit om de statistische
gegevens van het lassysteem op te kunnen vragen. Voor sommige van de extra functies van My
Fleet moet uw lassysteem verbonden zijn met internet.

Figuur 1: Startpagina van My Fleet
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2 My Kemppi ID aanmaken en u registreren bij My
Fleet

Opmerking:

U kunt u alleen registreren op de My Fleet-dienst als u een X8 MIG Welder bezit. Voor de
registratie hebt u het serienummer en de beveiligingscode nodig.

1. U kunt de registratie van uw bedrijf starten op www.kemppi.com.

2. Geef het serienummer en de beveiligingscode van de X8 MIG Welder-stroombron op. Nadat
de opgegeven informatie is gevalideerd, dient u uw naam en e-mailadres op te geven en een
wachtwoord te kiezen voor My Kemppi ID.
Als uw bedrijf al andere Kemppi-clouddiensten gebruikt, zoals WeldEye, vraag dan de super-
user om u toe te voegen als nieuwe gebruiker voor My Kemppi ID en ga dan verder met de
registratie.

Als u al andere Kemppi-clouddiensten gebruikt, kunt u uw bestaande gebruikersnaam (uw e-
mailadres) voor My Kemppi ID gebruiken, dan herkent het systeem u en uw organisatie.

Opmerking:

Het serienummer en de beveiligingscode staat op het typeplaatje van de
stroombron.

Figuur 2: Het typeplaatje, waar het serienummer en de beveiligingscode oranje zijn
gemarkeerd

Opmerking:

Als u uw lassysteem niet kunt toevoegen aan de My Fleet-dienst, neem dan
contact op met de Kemppi-ondersteuning via de contactgegevens op onze
website www.kemppi.com.

3. Binnen enkele minuten ontvangt u een e-mail met meer informatie. Hierna kunt u verdergaan
met het registreren op de My Fleet-dienst. Voer gedetailleerde informatie over uw bedrijf in
en accepteer de algemene voorwaarden.
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Als u de eerste gebruiker in uw organisatie bent, wordt u automatisch aangemerkt als super-
user voor My Fleet en My Kemppi ID en kunt u later andere gebruikers toevoegen.

4. Wanneer u een account hebt, kunt u op myfleet.kemppi.com direct inloggen bij My Fleet.
Als u uw wachtwoord vergeet, kunt u het resetten op de inlogpagina.
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3 Downloaden van validatiecertificaat van de
fabrikant voor X8 Power Source en X8 Wire Feeder

My Fleet biedt een validatiecertificaat van de fabrikant voor het eerste jaar volgens EN 50504
Validatie van booglasapparatuur voor X8 Power Source en X8 Wire Feeder.

Ga als volgt te werk:

1. Klik op het serienummer van het apparaat aan het begin van de rij.
De kaart met apparaatinformatie wordt geopend.

2. Klik op Certificaat op de STROOMBRON-kaart.
Het geldigheidscertificaat wordt geopend in een nieuw browsertabblad.

3. Download het document of druk het af.

Opmerking:

Als uw X8 Power Source nog nooit aangesloten is geweest op het internet, ontbreken
de gegevens over de X8 Wire Feeder. Ga met behulp van het zoekveld onder aan de
hoofdpagina naar de certificering.
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4 Uw apparaten toevoegen aan My Fleet

Ga als volgt te werk:

1. Klik rechtsboven op Lassysteem toevoegen.
Er wordt een pop-upvenster geopend.

2. Vul het serienummer en de beveiligingscode in.
Het serienummer en de beveiligingscode staan op het typeplaatje van de stroombron.

Figuur 3: Het typeplaatje, waar het serienummer en de beveiligingscode oranje zijn gemarkeerd

Opmerking:

Als uw bedrijf meerdere accounts heeft of als u uw lassysteem niet kunt toevoegen
aan de My Fleet-dienst, neem dan contact op met de Kemppi-ondersteuning via
www.kemppi.com.

Opmerking:

Wanneer u het lassysteem toevoegt aan de My Fleet-lijst, wordt het apparaat ook in
andere beschikbare Kemppi-clouddiensten, zoals WeldEye, aan uw bedrijfsaccount
gekoppeld. De aftersales, garantieprocedures en diensten maken geen deel uit van
de registratie, maar sommige klantenservice-activiteiten zijn sneller als u uw My
Fleet-lijst up-to-date houdt.
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5 Uw apparaat deregistreren

Ga als volgt te werk:

1. Klik op het vakje achter de apparaatnaamrij om het aan te vinken.

2. Klik rechtsboven op Verwijderen.

Indien nodig kunt u het apparaat opnieuw registreren.

Opmerking:

Als u uw lasapparaat verkoopt als tweedehands product, dient u het eerst te
verwijderen van uw My Fleet-lijst.
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6 Verbinding maken met Kemppi-clouddiensten

Om de Kemppi-clouddiensten te kunnen gebruiken, dient u het lasapparaat via een draadloos
lokaal netwerk of via een kabel te verbinden met het internet. Maak de verbinding via het scherm
Clouddiensten in het Weergave-menu. Daar ziet u ook de status van de clouddiensten.

Opmerking:

Voor cloudcommunicatie moet uw firewall uitgaand verkeer via poort 80 (HTTP), 123
(NTP), 443 (HTTPS) en 8883 (beveiligde MQTT) toestaan.

Voorbeelden van Kemppi-clouddiensten zijn My Fleet en WeldEye.

Zie My Fleet voor meer informatie over My Fleet. Zie voor meer informatie over WeldEye
Introductie WeldEye voor beheer van lasprocedures en -kwalificaties. Zie voor meer informatie over
de bediening van de Control Pad Control Pad.

WLAN-verbinding

Ga als volgt te werk:

1. Ga naar het Weergave-menu > Clouddiensten > Wifi-instellingen.

2. Schakel wifi in.
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3. Selecteer het draadloze lokale netwerk.

4. Vul indien nodig het wachtwoord in.
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5. Netwerkdetails worden weergegeven in de Wifi-instellingen wanneer de WLAN-verbinding
tot stand wordt gebracht.

Vaste verbinding

De ethernetverbinding wordt automatisch tot stand gebracht wanneer u de ethernetkabel
aansluit op de X8 MIG Welder. De details van de ethernetverbinding worden weergegeven in
de Ethernet-instellingen wanneer de verbinding tot stand wordt gebracht.

Zet DHCP uit om de ethernet-instellingen handmatig te configureren.
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Status clouddiensten

De verschillende pictogrammen voor clouddiensten staan in de onderstaande tabel.

Tabel 1: Pictogrammen voor clouddiensten

Verbinding met de dienst

Geen verbinding met de dienst

Geen gebruikersrechten voor de dienst
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7 Algemene voorwaarden

1. Acceptatie
De software van My Fleet wordt geleverd als dienst vanuit de cloud (de 'clouddienst'). Deze
algemene voorwaarden ('voorwaarden') gelden voor uw gebruik van deze clouddienst, die wordt
uitgevoerd en geleverd door KEMPPI Oy of gelieerde entiteiten (tezamen 'KEMPPI' genoemd).
Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u de clouddienst niet gebruiken. Als u deze
voorwaarden aanvaardt namens een entiteit, verklaart u dat u feitelijk bevoegd bent om die
entiteit te binden (u en/of de entiteit tezamen de 'klant' genoemd) aan deze voorwaarden.

KEMPPI behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de voorwaarden naar eigen goeddunken,
op welk moment dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant, te wijzigen door
dergelijke wijzigingen met vermelding van de ingangsdatum van de gewijzigde voorwaarden op
te nemen in deze voorwaarden. Als de klant op enig moment niet meer akkoord gaat met de
gewijzigde voorwaarden, mag de klant de clouddienst niet meer gebruiken.

2. De dienst
De clouddienst wordt geleverd op een 'as is'-basis. KEMPPI aanvaardt geen verantwoordelijkheid
of aansprakelijkheid voor de functionaliteit of doelmatigheid van de clouddienst. De klant is
verantwoordelijk en aansprakelijk voor elk gebruik van de clouddienst met de gebruikersnamen
en wachtwoorden van de klant.

BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK HIERBOVEN IN DIT HOOFDSTUK 2 IS UITEENGEZET EN IN
DE HOOGSTE MATE DIE TOEGESTAAN IS DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING LEVEREN
KEMPPI EN DIENS OPDRACHTNEMERS DE CLOUDDIENST OP EEN 'AS IS'-BASIS. KEMPPI
GARANDEERT NIET DAT DE CLOUDDIENST FOUTLOOS OF ZONDER ONDERBREKINGEN ZAL
WERKEN, NOCH DAT KEMPPI ALLE FOUTEN OF STORINGEN ZAL VERHELPEN. VOOR ZOVER
TOEGESTAAN DOOR DE WET GELDEN DEZE BEPERKTE GARANTIES UITSLUITEND VOOR
DE LEVERING VAN DE CLOUDDIENST, EN KEMPPI EN DIENS OPDRACHTNEMERS BIEDEN
MET BETREKKING TOT DE CLOUDDIENST GEEN GARANTIES, VAN WELKE AARD DAN OOK,
UITDRUKKELIJK NOCH GEÏMPLICEERD, WETTELIJK OF ANDERSZINS, EN WIJZEN MET NAME ALLE
GEÏMPLICEERDE GARANTIES OF VOORWAARDEN AF, INCLUSIEF GARANTIES OF VOORWAARDEN
VAN VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD
DOEL.

De clouddienst wordt ter beschikking gesteld aan de klant via een internetverbinding die door
de klant tot stand moet worden gebracht. De clouddienst wordt geboden vanaf door KEMPPI
gekozen servers. De clouddienst is in sommige landen mogelijk niet beschikbaar en wordt
slechts in een beperkt aantal talen geboden. De klant is zich ervan bewust en erkent dat zijn/haar
internettoegang niet kan worden gegarandeerd en dat KEMPPI onder geen beding aansprakelijk
kan worden gehouden voor fouten in de eigen internetverbindingen en/of het netwerk van de
klant.

KEMPPI kan de clouddienst van tijd tot tijd bijwerken naar aanleiding van gemelde fouten,
gemelde gebruikersbehoeften en/of in verband met KEMPPI's plannen voor de ontwikkeling van
de clouddienst. De dienst kan tijdens onderhoud en op andere momenten onbereikbaar zijn.

3. Activering van de dienst
Om de clouddienst te kunnen gebruiken, moet de klant een bedrijfsaccount ('account')
registreren of het bestaande bedrijfsaccount gebruiken. Bij het registreren van het account moet
de klant waarheidsgetrouwe, nauwkeurige en actuele informatie verstrekken. Nadat een account
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is toegewezen, kan de klant nieuwe gebruikers toevoegen aan het account, met individuele
gebruikersnamen en wachtwoorden. De klant is verantwoordelijk voor elk gebruik van het
account en de clouddienst met de gebruikersnamen en wachtwoorden van de klant.

Na correcte registratie en abonnering van het account verleent KEMPPI de klant het recht om de
clouddienst te gebruiken. KEMPPI verleent geen rechten of licenties aan de klant, uitdrukkelijk
nog geïmpliceerd, om de clouddienst op een andere manier te gebruiken dan zoals uitdrukkelijk
beschreven in deze voorwaarden. Alle andere rechten worden uitdrukkelijk voorbehouden door
en aan KEMPPI.

De rechtmatige eigendom van een KEMPPI X8 MIG WELDER is een voorwaarde voor het gebruik
van de clouddienst. Voor sommige aanvullende functies van de clouddienst moet de KEMPPI
X8 MIG WELDER tevens zijn aangesloten op het internet. De klant is verantwoordelijk voor de
verbinding tussen het apparaat en de netwerken van de klant.

4. Kosten
De klant beschikt kosteloos over één (1) bedrijfsaccount met maximaal tien (10) individuele
gebruikers met individuele gebruikersnamen en wachtwoorden voor de clouddienst.

KEMPPI heeft het recht om twee (2) of meer accounts van dezelfde gebruiker samen te voegen.

Alle prijzen (inclusief kosteloze diensten) worden jaarlijks herzien en kunnen worden gewijzigd
na voorafgaande kennisgeving door KEMPPI, die dertig (30) dagen voordat eventueel gewijzigde
prijzen van kracht worden aan de klant wordt medegedeeld. Als de klant niet akkoord gaat met
de gewijzigde prijzen, moet de klant het gebruik van de clouddienst staken uiterlijk op de datum
waarop de gewijzigde prijzen van kracht worden.

5. Intellectuele eigendom
Alle intellectuele-eigendomsrechten op de clouddienst en de documentatie of ander geschreven
of gecreëerd materiaal dat door KEMPPI is ontwikkeld of krachtens deze voorwaarden wordt
verschaft, is en blijft het exclusieve eigendom van KEMPPI. De klant heeft niet het recht om 1)
KEMPPI IP-beschermd materiaal ('KIPPM') te reproduceren, 2) het KIPPM te kopiëren of wijzigen,
3) afgeleide werken te creëren op basis van het KIPPM, 4) het KIPPM onder licentie of sublicentie
te geven, te verkopen, door te verkopen, te verhuren, te leasen, over te dragen, toe te wijzen,
te distribueren of het KIPPM anderszins beschikbaar te stellen aan (een) derde(n), anders dan
de bevoegde gebruikers van de klant (en, indien van toepassing, aan de bevoegde gebruikers
van dochterondernemingen van de klant), 5) enig deel van het KIPPM te 'reverse engineeren'
of decompileren, behalve voor zover bij wet toegestaan, 6) zich toegang te verschaffen tot
het KIPPM om een commercieel verkrijgbaar product of commercieel verkrijgbare dienst te
bouwen, of 7) kenmerken, functies, integraties, interfaces of grafische elementen van het KIPPM te
kopiëren.

Alle informatie en gegevens die van de KEMPPI-databases of KEMPPI X8 MIG WELDER-apparaten
worden ontvangen, (apparaatgegevens) zijn het exclusieve eigendom van KEMPPI en KEMPPI
verleent aan de klant een kosteloos, wereldwijd, herroepelijk, beperkt recht en licentie om dat
gedeelte van de apparaatgegevens te gebruiken dat betrekking heeft op de apparaten van de
klant en dat via de clouddienst aan de klant wordt verschaft.

Voor alle duidelijkheid: de intellectuele-eigendomsrechten van de klant die bestaan op de datum
waarop de voorwaarden van kracht worden, blijven berusten bij de klant en deze rechten blijven
het exclusieve eigendom van de klant.

6. Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming
Ingeval de klant en/of diens dochterondernemingen persoonsgegevens, identificatiegegevens
of soortgelijke gegevens (bijv. locatiegegevens) (gezamenlijk 'persoonsgegevens van de
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klantengroep' verzamelen en verwerken en deze reeds verzamelde persoonsgegevens van de
klantengroep invoeren in de clouddienst, bevestigen de klant en diens dochterondernemingen
dat zij de persoonsgegevens van de klantengroep hebben verzameld en verwerkt en zullen
verzamelen en verwerken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en deze
voorwaarden. De partijen komen overeen dat KEMPPI de persoonsgegevens van de klantengroep
alleen zal verwerken voor zover dat nodig is om de clouddienst aan de klant te leveren. KEMPPI
is niet aansprakelijk voor omstandigheden waarin iemand een claim of klacht indient ten aanzien
van het handelen van KEMPPI voor zover dat handelen voortvloeit uit instructies van de klant en/
of diens dochterondernemingen. Daarnaast heeft KEMPPI het recht om de persoonsgegevens van
de klantengroep die via en door de clouddienst worden verwerkt, te gebruiken voor statistische
doeleinden en voor doeleinden van zakelijke en productontwikkeling. Dit gebruik vindt op
zodanige wijze plaats dat de identiteit of gedetailleerde informatie van de klant niet aan derden
wordt prijsgegeven.

De klant bevestigt en stemt ermee in dat de servers van KEMPPI en diens externe
opdrachtnemers zich ook buiten de EU kunnen bevinden en dat de persoonsgegevens van de
klantengroep in het kader van de levering van de clouddienst dus ook buiten de EU kunnen
worden verwerkt. Ingeval de klant een entiteit met vestigingsplaats in de EU is, komt de klant,
namens zichzelf en namens zijn dochterondernemingen, met KEMPPI de standaard contractuele
clausulevoorwaarden ('SCCA') overeen.

De klant dient te verzekeren dat de klant en zijn dochterondernemingen het recht hebben
om de relevante persoonsgegevens van de klantengroep die door de klant en/of diens
dochterondernemingen zijn verzameld en die zijn opgeslagen in de systemen van de klant, over
te dragen aan KEMPPI, zodat KEMPPI en zijn opdrachtnemers de persoonsgegevens van de
klantengroep wettig namens de klant en/of diens dochterondernemingen kunnen gebruiken,
verwerken en verzenden in overeenstemming met deze voorwaarden.

KEMPPI kan bepaalde diensten voor de clouddienst uit naam van KEMPPI laten leveren door
opdrachtnemers. De duur van de gegevensverwerking van de persoonsgegevens van de
klantengroep is gelijk aan de looptijd van deze voorwaarden.

7. Toezeggingen van de klant
De klant stemt ermee in en zegt toe de clouddienst niet te gebruiken op een andere manier dan
is toegestaan door deze voorwaarden. De klant stemt er verder mee in niet moedwillig of door
nalatigheid virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere schadelijke code, programma's, scripts
of bestanden (gezamenlijk 'virussen') in de clouddienst te introduceren.

De klant is verantwoordelijk voor alle apparaten en telecommunicatieverbindingen die in
verbinding staan met zijn netwerk (in het bijzonder zijn wifi-netwerk) en voor afdoende
technische bescherming van deze apparaten, telecommunicatieverbindingen en netwerk teneinde
gegevensbeveiliging te waarborgen.

8. Beperking van aansprakelijkheid
KEMPPI is alleen aansprakelijk voor directe schade waarvan wordt aangetoond dat deze is
voortgevloeid uit de eigen opzettelijke handelingen of grove nalatigheid van KEMPPI. Alle
directe schade moet bij KEMPPI worden geclaimd binnen één (1) maand vanaf de datum waarop
de opzettelijke of grof nalatige handeling waarop de claim is gebaseerd werd opgemerkt of
had moeten zijn opgemerkt. KEMPPI's totale aansprakelijkheid jegens de klant, inclusief diens
dochterondernemingen, ten gevolge van een inbreuk op de verplichtingen die KEMPPI krachtens
deze voorwaarden heeft, is beperkt tot EUR 10.000 of twintig procent (20%) van de totale waarde
van de door de klant tijdens de onmiddellijk voorafgaande twaalf (12) maanden volgens deze
voorwaarden voor de clouddienst waaruit de claim voortvloeit betaalde kosten (de laagste
waarde geldt).
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KEMPPI is niet aansprakelijk voor onbruikbaarheid, productieverlies, winstderving of
contractverlies, of voor enige indirecte, bijzondere, punitieve schadevergoedingen of
gevolgschade (gezamenlijk 'indirecte schade'), noch voor de vernietiging, het verlies of de
wijziging van de gegevens of gegevensbestanden van de klant, noch voor enige schade of kosten,
inclusief kosten voor de reconstructie van gegevensbestanden (gezamenlijk 'gegevensverlies').
KEMPPI is niet aansprakelijk voor enige verstoring, onbevoegd gebruik, pogingen tot onbevoegd
gebruik of een parallel of vergelijkbaar probleem dat van invloed is op de klant of een
informatiesysteem, waaronder hardware en daarop geïnstalleerde software, ongeacht of deze
afkomstig is van een informatienetwerk of een andere bron.

9. Overmacht
KEMPPI is niet verplicht om verplichtingen na te komen en is niet aansprakelijk jegens de
klant voor het niet-nakomen van verplichtingen krachtens deze voorwaarden indien KEMPPI
hierin is verhinderd door oorzaken die redelijkerwijs buiten de controle van KEMPPI liggen
en die zich voordoen zonder schuld of nalatigheid van KEMPPI, inclusief maar niet beperkt
tot natuurrampen, handelingen van de overheid, overstroming, brand, maatschappelijke
onrust, terroristische aanslagen, stakingen of andere industriële acties, computeraanvallen of
kwaadwillende handelingen zoals aanvallen op of via internet ('overmacht'). Onder overmacht
vallen tevens 1) een situatie van overmacht voor de opdrachtnemers of licentiegevers, 2)
ondeugdelijke uitvoering van verplichtingen door leveranciers die door de klant voor KEMPPI zijn
aangewezen, alsmede 3) defecten in voorwerpen, materiaal of software van derden waarvan de
klant vereist dat KEMPPI deze gebruikt.

10. Geldigheid en beëindiging
Deze voorwaarden worden van kracht bij activering van de clouddienst en blijven van kracht
totdat ze worden beëindigd.

De klant kan deze voorwaarden beëindigen en stoppen met het gebruik van de clouddienst door
dit schriftelijk aan de klantenondersteuning van KEMPPI kenbaar te maken. KEMPPI kan het/de
account(s) van de klant beëindigen of de toegang van klant tot de clouddienst beperken als er
een aanwijzing is dat de klant deze voorwaarden heeft geschonden. KEMPPI kan na voorafgaande
kennisgeving deze voorwaarden beëindigen en het/de account(s) van de klant verwijderen als
geen van de gebruikers van het account van de klant in de afgelopen 24 maanden heeft ingelogd
in de clouddienst. Na beëindiging van deze voorwaarden is KEMPPI niet verplicht om gegevens te
bewaren, verschaffen of verwijderen.

Alle disclaimers, beloften en overeenkomsten die gezien hun aard bedoeld zijn om ook na
beëindiging van deze voorwaarden van kracht te blijven, blijven na beëindiging van deze
voorwaarden van kracht.

KEMPPI heeft het recht om deze voorwaarden en sommige of al zijn rechten en verplichtingen
krachtens deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk toe te wijzen en over te dragen aan een
dochteronderneming of gelieerde onderneming of aan een derde partij in verband met een
zakelijke transactie, inclusief maar niet beperkt tot fusie, splitsing, aankoop, bedrijfsreorganisatie,
joint venture of verkoop van bedrijfsmiddelen.

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de
wetten van Finland, met uitzondering van het rechtskeuzerecht, de Finse wet op de verkoop
van goederen (35581987, gewijzigd) en de CISG, en zowel de klant als KEMPPI verklaart zich
gebonden aan de exclusieve jurisdictie van het Arbitrage-instituut van de Finse Kamer van
Koophandel. Elk geschil, elke controverse en elke vordering die voortvloeit uit of verband houdt
met deze voorwaarden [of de algemene voorwaarden van KEMPPI], dient definitief te worden
beslecht door arbitrage door drie (3) arbiters in overeenstemming met de arbitrageregels van
het Arbitrage-instituut van de Finse Kamer van Koophandel. Procedures worden gevoerd in het
Engels en de locatie van arbitrage is Helsinki, Finland.
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