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My Fleet

1 Sobre My Fleet

O My Fleet é um serviço de nuvem baseado na Internet para proprietários do X8 MIG Welder, que
fornece informações sobre cada dispositivo X8 MIG Welder. Registre-se no My Fleet via website
do My Kemppi, ou diretamente em myfleet.kemppi.com, se você já tiver uma conta de cliente para
o serviço.

O My Fleet fornece o certificado de validação do primeiro ano do fabricante de acordo com a
EN 50504 Validação do equipamento de soldagem a arco para a X8 Power Source e o X8 Wire
Feeder. O My Fleet também indica o desempenho e conveniência do sistema de soldagem e
conveniência para aplicações de soldagem ao exibir o firmware e software de soldagem instalado.

O My Fleet é isento de cobrança, mas exige a propriedade de um ou vários X8 MIG Welders para
adquirir os dados estatísticos do sistema de soldagem. Algumas características adicionais do My
Fleet exigem a conexão de seu sistema de soldagem à Internet.

Figura 1: Página inicial do My Fleet
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2 Criação da Minha ID Kemppi e assinatura do My
Fleet

Note:

Você só pode assinar o serviço My Fleet se tiver um X8 MIG Welder. É necessário informar
o número de série e o código de segurança para o registro.

1. Inicie o registro de sua empresa em www.kemppi.com/mykemppi ou diretamente em
registration.cloud.kemppi.com/my-fleet.

2. Forneça o número de série e o código de segurança da fonte de energia do X8 MIG Welder.
Após a validação das informações fornecidas, forneça seu nome, e-mail e uma senha para
usar com a Minha ID Kemppi.
Se sua empresa já usa outros serviços baseados na nuvem da Kemppi, como o WeldEye,
peça ao superusuário para lhe adicionar como novo usuário da Minha ID Kemppi e depois
continue o registro.

Se você já usa outros serviços baseados na nuvem da Kemppi, use seu nome de usuário
da Minha ID Kemppi (isto é, seu endereço de e-mail) e o sistema reconhecerá a você e sua
organização.

Note:

Encontre o número de série e o código de segurança na placa de identificação da
fonte de energia.

Figura 2: A placa de identificação, na qual o número de série e os campos de código de
segurança estão marcados em laranja

Note:

Caso não consiga adicionar seu sistema de soldagem ao serviço My Fleet,
entre em contato com o suporte da Kemppi em www.kemppi.com ou pelo
email softwaresupport@kemppi.com.
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3. Você receberá mais informações em seu endereço de e-mail em minutos. Depois disto,
você pode continuar a assinar o serviço My Fleet. Forneça as informações detalhadas de sua
empresa e aceite os termos e condições.
Se você for o primeiro usuário de sua organização, você será configurado automaticamente
como superusuário para o My Fleet e a Minha ID Kemppi e poderá adicionar outros usuários
depois.

4. Quando você tem uma conta, é possível acessar o My Fleet diretamente em
myfleet.kemppi.com.
Caso esqueça a senha, é possível reiniciá-la na página de login.
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3 Como baixar o certificado de validação do
fabricante para o X8 Power Source e o X8 Wire
Feeder

O My Fleet fornece o certificado de validação do primeiro ano do fabricante de acordo com a EN
50504 Validação do equipamento de soldagem a arco para a X8 Power Source e o X8 Wire Feeder.

Proceda da seguinte forma:

1. Clique no número de série do dispositivo no início da linha.
O cartão com as informações do dispositivo abre.

2. Clique em Certificado na cartão FONTE DE ENERGIA.
O certificado de validação é aberto em uma nova guia do navegador.

3. Baixar ou imprimir o documento.

Note:

Se sua X8 Power Source nunca tiver sido conectada à Internet, faltam informações do
X8 Wire Feeder . Use o Campo de pesquisa na parte inferior da página principal para
navegar pelo certificado.
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4 Adicionar seus dispositivos ao My Fleet

Proceda da seguinte forma:

1. Clique em Adicionar sistema de soldagem, no canto superior direito.
Uma janela pop-up é exibida.

2. Informe o número de série e o código de segurança.
Encontre o número de série e o código de segurança na placa de identificação da fonte de
energia.

Figura 3: A placa de identificação, na qual o número de série e os campos de código de
segurança estão marcados em laranja

Note:

Se sua empresa tiver várias contas, ou se você não conseguir adicionar seu sistema
de soldagem ao serviço My Fleet, entre em contato com o suporte da Kemppi em
www.kemppi.com ou pelo email softwaresupport@kemppi.com.

Note:

Ao adicionar o sistema de soldagem à lista My Fleet, o dispositivo também é
conectado à sua conta corporativa em outros serviços de nuvem da Kemppi
disponíveis, como o WeldEye. O serviços e procedimentos de pós-vendas e garantia
não estão incluídos no registro, mas algumas atividades do serviço de atendimento
ao cliente são mais rápidas se você mantiver sua lista My Fleet atualizada.
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5 Descadastrando seu dispositivo

Proceda da seguinte forma:

1. Clique na caixa de seleção no fim da linha com o nome do dispositivo para marcá-lo.

2. Clique em Excluir, no canto superior direito.

O dispositivo pode ser registrado novamente, se necessário.

Note:

Se você vender seu dispositivo de soldagem como um produto de segunda mão,
remova-o de sua lista no My Fleet primeiro.
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6 Conexão aos serviços baseados na nuvem da
Kemppi

Para usar os serviços baseados na nuvem da Kemppi, conecte o equipamento de soldagem à
Internet por uma WLAN ou por uma conexão cabeada. Crie a conexão usando a visualização
Serviços de nuvem no menu Exibir. Neste menu também é possível consultar o status dos
Serviços de Nuvem.

Note:

A comunicação com a nuvem exige que o firewall de sua rede permita dados de saída
pelas portas 80 (HTTP), 123 (NTP), 443 (HTTPS) e 8883 (Secure MQTT).

Os serviços de nuvem da Kemppi incluem, por exemplo, My Fleet e WeldEye.

Para mais informações sobre o My Fleet, consulte My Fleet. Para mais informações sobre o
WeldEye, consulte Introdução ao WeldEye para o procedimento de soldagem e gerenciamento de
qualificação. Para mais informações sobre a operação do Control Pad, consulte Control Pad.

Conexão WLAN

Proceda da seguinte forma:

1. Acesse o menu Exibir > Serviço de Nuvem > Configurações de Wifi.

2. Ligue o WiFi.
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3. Selecione a rede WLAN.

4. Digite a senha, se necessário.
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5. Os detalhes da rede são exibidos em Configurações WiFi, quando a conexão WLAN é
criada.

Conexão cabeada

A conexão Ethernet é criada automaticamente ao conectar o cabo Ethernet ao X8 MIG
Welder. Os detalhes da conexão Ethernet são exibidos em Configurações Ethernet quando a
conexão é criada.

Configure o DHCP como desligado (OFF) para definir as configurações de Ethernet
manualmente.
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Status do serviços de nuvem

Os diferentes ícones dos serviços de nuvem estão na tabela abaixo.

Tabela 1: Ícones dos serviços de nuvem

Conexão ao serviço

Sem conexão ao serviço

Sem direitos de usuário para o serviço
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7 Termos e condições

1. Aceitação
O software do My Fleet é fornecido como um serviço da nuvem (o “Serviço de Nuvem”). Estes
termos e condições (“Termos”) regem seu uso do Serviço de Nuvem operado e fornecido pela
KEMPPI Oy ou suas afiliadas (coletivamente, “KEMPPI”). Caso não concorde com estes Termos,
você não poderá usar o Serviço de Nuvem. Caso esteja aceitando estes Termos em nome de uma
outra pessoa jurídica, você afirma que tem autoridade real para vincular tal entidade (você e/ou a
entidade, coletivamente o “Cliente”) a estes Termos.

A KEMPPI reserva expressamente o direito de modificar estes Termos a qualquer momento e
a seu critério individual, sem aviso prévio ao Cliente, pela inclusão de tais modificações nestes
Termos, com a notificação da data de vigência de tais Termos modificados. Caso, a qualquer
momento, o Cliente não concorde com algum dos Termos modificados ele não pode mais usar o
Serviço de Nuvem.

2. O serviço
O Serviço de Nuvem é fornecido “como é”. A KEMPPI não assume nenhuma responsabilidade ou
compromisso quanto à funcionalidade ou adequação do Serviço de Nuvem a uma finalidade.
O Cliente é responsável por qualquer uso do Serviço de Nuvem realizados por seus nomes de
usuários e senhas.

EXCETO QUANDO EXPRESSAMENTE INFORMADO ANTERIORMENTE NESTE CAPÍTULO 2 E ATÉ O
PONTO MÁXIMO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE, A KEMPPI E SEUS SUBCONTRATADOS
FORNECE O SERVIÇO DE NUVEM NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. A KEMPPI NÃO GARANTE
NEM AFIRMA QUE O SERVIÇO DE NUVEM SERÁ ISENTO DE ERROS OU ININTERRUPTO, OU
QUE A KEMPPI CORRIGIRÁ TODOS OS ERROS OU FALHAS. ATÉ O PONTO PERMITIDO PELA
LEGISLAÇÃO, ESTAS GARANTIAS LIMITADAS SÃO EXCLUSIVAS EM RELAÇÃO À PROVISÃO DO
SERVIÇO DE NUVEM E A KEMPPI E SEUS SUBCONTRATADOS NÃO OFERECEM NENHUMA OUTRA
GARANTIA, DE NENHUMA ESPÉCIE, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, ESTATUTÁRIA OU DE OUTRA
MANEIRA, E NEGA ESPECIFICAMENTE TODAS AS GARANTIAS IMPLÍCITAS OU CONDIÇÕES,
INCLUSIVE QUALQUER GARANTIA OU CONDIÇÕES DE VALOR COMERCIAL, QUALIDADE
SATISFATÓRIA OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO OBJETIVO COM RELAÇÃO AO SERVIÇO DE
NUVEM.

O Serviço de Nuvem estará disponível para o Cliente por meio de uma conexão à Internet, de
responsabilidade do Cliente, e será hospedado em servidores definidos pela KEMPPI. O Serviço
de Nuvem pode não estar disponível em alguns países e pode ser fornecido apenas em alguns
idiomas. O Cliente está ciente e reconhece que seu acesso à Internet não pode ser garantido e
que a KEMPPI não pode, em hipótese alguma, ser responsabilizada por qualquer deficiência ou
erros nas conexões à Internet e/ou à rede do Cliente.

A KEMPPI pode atualizar periodicamente o Serviço de Nuvem conforme forem informados erros,
necessidades do usuário e/ou de acordo com os planos de desenvolvimento da KEMPPI para o
Serviço de Nuvem. O Serviço pode não estar disponível durante os intervalos de manutenção e
outros períodos.

3. Ativação do serviço
Para usar o Serviço de Nuvem, o Cliente deve registrar uma conta corporativa (“Conta”) ou
usar a conta corporativa existente. Quando o cliente registrar a conta, ele deverá fornecer
informações de faturamento verdadeiras, precisas e atuais. Após estabelecida a Conta, o Cliente
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pode adicionar novos usuários na Conta com nomes de usuário e senhas individuais. O Cliente
é responsável por qualquer uso da Conta e do Serviço de Nuvem realizados com seus nomes de
usuários e senhas.

Após o registro correto da Conta e assinatura, a KEMPPI concede ao Cliente o direito de usar o
Serviço de Nuvem. A KEMPPI não concede nenhum outro direito ou licença, seja expresso ou
implícito, ao Cliente para explorar o Serviço de Nuvem de qualquer outra maneira diferente da
expressamente especificada nestes Termos. Todos os outros direitos são expressamente mantidos
e reservados à KEMPPI.

A propriedade válida do KEMPPI X8 MIG WELDER pelo Cliente é um pré-requisito para o uso do
Serviço de Nuvem. Algumas funcionalidades adicionais do Serviço de Nuvem também exigem a
conexão do dispositivo KEMPPI X8 MIG WELDER à Internet. O Cliente é responsável pela conexão
entre o dispositivo e as redes do Cliente.

4. Taxas
O Cliente tem 1 (uma) conta corporativa com o máximo de 10 (dez) usuários individuais, com
nomes de usuários e senhas individuais do Serviço de Nuvem sem custos adicionais.

A KEMPPI tem o direito de fundir duas ou mais Contas do mesmo Cliente.

Todos os preços (incluindo serviços isentos de cobrança) serão revisados anualmente e estão
sujeitos a alterações de acordo com aviso prévio da KEMPPI, que será fornecido ao Cliente 30
(trinta) dias antes das possíveis alterações entrarem em vigor. Se o Cliente não concordar com as
alterações de preços, ele deve deixar de usar o Serviço de Nuvem até a data em que os preços
alterados entrarem em vigor.

5. Propriedade intelectual
Todos os Direitos de Propriedade Intelectual do Serviço de Nuvem e da Documentação ou
outros Trabalhos Autorais, ou materiais criados, desenvolvidos ou fornecidos pela KEMPPI sob
estes Termos são e permanecerão propriedade exclusiva da KEMPPI. O Cliente não tem direito
de 1) reproduzir Material Protegido da KEMPPI IP (“KIPPM”), 2) copiar ou modificar o KIPPM,
3) criar trabalhos derivados baseados no KIPPM, 4) licenciar, sublicenciar, vender, revender,
alugar, arrendar, transferir, atribuir, distribuir ou tornar disponível de outra forma o KIPPM para
qualquer terceiro que não seja um usuário autorizado do Cliente (e, se aplicável, aos usuários
autorizados de suas filiais), 5) aplicar engenharia reversa ou descompilar qualquer parte do
KIPPM, exceto até o ponto permitido por lei, 6) acessar o KIPPM para criar qualquer produto
ou serviço comercialmente disponível, ou 7) copiar qualquer característica, função, integração,
interfaces ou gráficos do KIPPM.

Todas as informações e dados recebidos dos bancos de dados da KEMPPI ou dos dispositivos
KEMPPI X8 MIG WELDER (“Dados do dispositivo”) são de propriedade exclusiva da KEMPPI e a
KEMPPI deve conceder ao Cliente sem custos, o direito limitado e a licença mundial revogável,
para usar parte dos dados do Dispositivo que sejam relacionados aos dispositivos em posse
do Cliente e cujos dados do Dispositivo são fornecidos por meio do Serviço de Nuvem para o
Cliente.

Para a evitar dúvidas, os Direitos de Propriedade Intelectual do Cliente que existam na Data de
vigência destes Termos permanecem sob propriedade exclusiva do Cliente.

6. Confidencialidade e proteção de dados
Caso o Cliente e/ou suas filiais coletem e processem qualquer dado pessoal, dados de
identificação ou outros dados do tipo (por ex., dados de localização) (coletivamente,“Dados
pessoais de grupo do cliente”) e insira tais Dados pessoais de grupo do cliente inicialmente
coletados no Serviço de Nuvem, o Cliente e suas filiais devem confirmar que coletaram e

MANUAL DE OPERAÇÃO | PT 15 © KEMPPI | 2017-10-30



My Fleet

processaram e que coletarão e processarão tais Dados pessoais de grupo do cliente de acordo
com legislação e regulamentações vigentes e com estes Termos. As partes aceitam que a KEMPPI
só deve processar os Dados pessoais de grupo do cliente até o ponto necessário para fornecer
o Serviço de Nuvem ao Cliente e suas filiais. A KEMPPI não deve ser responsável, em hipótese
alguma, no caso de um indivíduo fazer uma solicitação ou reclamação quanto a ações da KEMPPI,
até o ponto que tais ações resultem de instruções recebidas do Cliente e/ou de suas filiais. Além
disso, a KEMPPI tem direito a usar os Dados pessoais de grupo do cliente processados por e
pelo WeldEye para fins estatísticos e corporativos e de desenvolvimento de produtos. Este uso
é realizado de forma que a individualidade do Cliente ou informações detalhadas não sejam
reveladas a terceiros.

O Cliente reconhece e aceita que a os servidores da KEMPPI e de seus subcontratados
terceirizados podem se localizar fora da União Europeia e, por isso, os Dados pessoais de grupo
do cliente podem ser processados em conexões com provisão do Serviço de Nuvem também
fora da União Europeia. Caso o Cliente seja uma entidade cujo domicílio é na União Europeia,
o Cliente, em seu próprio nome e em nome de suas filiais, deve assinar o Standard Contractual
Clauses Terms (“SCCA”) com a KEMPPI.

O Cliente deve garantir que ele e suas filiais têm direito a transferir Dados pessoais de grupo
do cliente relevantes que são coletados inicialmente pelo Cliente e/ou suas filiais e salvos nos
sistemas do Cliente da KEMPPI, para que ela e seus subcontratados possam usar, processar e
transferir tais Dados pessoais de grupo do cliente legalmente, em nome do Cliente e/ou de suas
filiais, conforme estes Termos.

A KEMPPI pode usar subcontratados para fornecer certos Serviços em seu nome para o Serviço
de Nuvem. A duração do processamento de dados dos Dados pessoais de grupo do cliente deve
ser a mesma destes Termos.

7. Obrigações do Cliente
O Cliente aceita e se compromete a não usar o Serviço de Nuvem de qualquer outra maneira
além da permitida por estes Termos. Além disso, o Cliente concorda em não introduzir
intencionalmente ou por negligência qualquer vírus, worms, cavalos de troia ou qualquer outro
código malicioso, programas, scripts ou arquivos (coletivamente, “Vírus”) no Serviço de Nuvem.

O Cliente é responsável por todas as conexões dos dispositivos e de telecomunicações à sua rede
(especialmente à rede Wi-Fi) e pela proteção técnica adequada de tais dispositivos, conexões de
telecomunicações e de rede para garantir a segurança dos dados.

8. Limitação de responsabilidade
A KEMPPI é responsável apenas por danos diretos que sejam comprovadamente resultado das
próprias ações, intencionais ou por negligência, da KEMPPI. Todos os danos diretos devem ser
reclamados junto à KEMPPI dentro de um mês a partir do dia em que a ação intencional ou
negligente, na qual a reclamação é baseada, foi descoberta ou que deveria ter sido descoberta. A
responsabilidade agregada total da KEMPPI para com o Cliente, incluindo suas filiais, que surja de
uma violação das obrigações da KEMPPI sob estes Termos, deve ser limitada a 10.000 EUROS ou
vinte por cento (20%) do valor total das taxas de Serviço de Nuvem pagas pelo Cliente sob estes
Termos, durante a imediata precedência do período de 12 (doze) meses do Serviço de Nuvem do
qual surgiu a reclamação.

A KEMPPI não deve ser responsabilizada pela perda de uso, perda de produção, lucros cessantes
ou perda de nenhum contrato, ou por nenhuma perda indireta, especial, punitiva ou consequente
ou dano (coletivamente “Danos Indiretos”) nem a destruição, perda ou alteração dos dados do
Cliente ou de arquivos de dados, nem por nenhum dano e despesas, inclusive despesas implícitas
na reconstrução de arquivos de dados (coletivamente “Perda de Dados”). A KEMPPI não deve ser
responsabilizada por nenhuma interferência, uso não autorizado, tentativa de uso não autorizado
ou de questão paralela ou similar que afete o Cliente ou um sistema de informação, inclusive o
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hardware e seu software instalado, seja ele originado de uma rede de informação ou de outra
fonte.

9. Força maior
A KEMPPI não deve ser obrigada a assumir qualquer obrigação ou responsabilidade junto ao
Cliente por qualquer falha de desempenho de acordo com este documento, se a KEMPPI for
impedida de assim agir por motivos além do controle razoável da KEMPPI e ocorrer sem falha ou
negligência da KEMPPI, inclusive, entre outras, catástrofes naturais, ações do governo, inundação,
incêndio, desordem civil, atos de terrorismo, greves ou outras ações industriais, ataques de
computador ou ações maliciosas, como ataques contra ou pela Internet (um “Evento de força
maior”). O Evento de força maior deve incluir também 1) uma situação de Evento de força maior
de subcontratado ou licenciadores da KEMPPI, 2) um desempenho inadequado das obrigações de
fornecedores nomeados pelo Cliente da KEMPPI, bem como 3) defeitos em objetos, materiais ou
software de terceiros que o Cliente exigiu que a KEMPPI usasse.

10. Validade e encerramento
Estes Termos devem entrar em vigor após a Ativação do Serviço de Nuvem e devem continuar
vigentes até sua rescisão.

O cliente pode rescindir estes Termos e deixar de usar o Serviço de Nuvem ao contatar o serviço
de assistência ao cliente da KEMPPI por escrito. A KEMPPI pode encerrar a Conta do Cliente ou
restringir o acesso do Cliente ao Serviço de Nuvem se houver uma indicação de que o Cliente
rompeu estes Termos. A KEMPPI pode rescindir estes Termos e excluir as Contas do Cliente
com um aviso prévio se nenhum dos usuários da Conta do Cliente houver acessado o Serviço
de Nuvem durante os últimos 24 meses. Após a rescisão destes Termos, a KEMPPI não tem
obrigação de manter, fornecer ou de excluir quaisquer dados.

Todas as declarações de isenção de responsabilidade, representações e comprometimentos, que
devido a sua natureza são destinados a sobreviver à rescisão destes Termos, devem permanecer
em vigor após a rescisão destes Termos.

A KEMPPI tem direito de atribuir e transferir total ou parcialmente estes Termos e qualquer um
de seus direitos e obrigações sob tais Termos a qualquer subsidiária ou empresa afiliada, ou a
qualquer terceiro em conexão com qualquer transação comercial, inclusive, entre outras, uma
fusão, desmembramento, aquisição, reorganização da empresa, joint-venture ou venda de ativos.

Estes Termos são regidos e interpretados conforme a legislação da Finlândia, excluindo sua
escolha de provisões legais, a Lei Finlandesa de Venda de Mercadorias (35581987, conforme
alterada) e a CISG, e tanto o Cliente como a KEMPPI aceitam se submeterem à jurisdição
exclusiva do Instituto de Arbitragem da Câmara de Comércio da Finlândia. Qualquer contestação,
controvérsia ou disputa decorrente destes termos [ou dos Termos e Condições Gerais da KEMPPI]
serão resolvidas de forma definitiva em arbitragem por três árbitros, de acordo com as Regras de
Arbitragem da Câmara Central do Comércio da Finlândia. O idioma de qualquer procedimento é
o inglês e o foro de arbitragem será Helsinque, Finlândia.
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