
Változat: 2016-11-22                                                                                                                            1/2 

comp
Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.  

 

 

 

Gyors útmutató 

USB Meter Reader 

Vezeték nélküli M-Bus kiolvasó 

 
A szoftver telepítése 
 

1. Indítsa el az internet böngészőt, és látogassa meg a www.kamstrup.com 
webhelyet. 

2. A „Downloads” menüpont alatt válassza a „USB Meter Reader” opciót. 
3. Töltse ki a nyomtatványt és nyomjon a „Send” (küldés) gombra. 
4. A folytatáshoz a „Confirm” (megerősít), a visszalépéshez a „Back” (vissza) 

gombot nyomja meg. 
5. Egy válasz e-mailben megkapja a hivatkozást, ahonnan a szoftver letölthető. 
6. Kattintson a hivatkozásra, és válassza a „Download”-ot (letöltés). 
7. Kattintson a „Run” (futtatás) parancsra mindkét alkalommal. A program 

mentésre került a számítógépen. 
8. Kattintson a „Next” (következő) parancsra. 
9. Amikor a telepítő rákérdez a Microsoft „.Net Framework” telepítésére, ezt 

engedélyezzük. 

http://www.kamstrup.com/
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10. Nyomjon a „Yes” (igen) gombra, hogy a .Net alkalmazás elvégezhesse a 
szükséges módosításokat a gépen. 

11. Válassza ki a kívánt nyelvet, és nyomjon a „Next” (következő) parancsra. 
12. Nyomjon a „Yes” (igen) gombra két alkalommal. A program telepítésre kerül. 
13. Nyomjon a „Yes” (igen) gombra, hogy engedélyezze a program telepítését. 
14. Válassza a „Close”-t (bezár), a telepítés befejezéséhez. 
15. Válassza a „Next” (következő) gombot, az USB Reader driver telepítésének 

megerősítéséhez. 
16. Válassza az „Execute” (végrehajt) gombot a telepítés befejezéséhez. 
17. A program indításához kattintson az USB Meter Reader ikonjára az asztalon. 
18. Csatlakoztassa az USB Reader-t a PC-hez. 
19. Válassza az „Install the software automatically” (Telepítse a szoftvert 

beavatkozás nélkül) és utána nyomjon a „Next” (következő) gombra. 
20.  Adja meg az USB Reader nevét. Ha több USB Reader-t használ, adjon nevet 

az összesnek. 
Az online súgó vagy a használati utasítás segítségével létrehozhat mérőket, 
csoportokat és munkalistákat. 

 
Az online súgó elérhető a programon belül a „Help” menüben vagy az F1 gomb 
lenyomásával, valamint a www.kamstrup.com weboldalon. 

GB 

A tápegység modul feltöltése 
 

A tápegység modult használat előtt (bővebben az elemről szóló részben) fel kell 
tölteni. A töltéshez a mellékelt kábelt csatlakoztassa a tápegység modulhoz és a PC-
hez, amelynek a töltése ezután automatikusan megkezdődik.  
A tápegység modul teljesen feltöltött állapotban van, ha az előlapi gomb közepén 
lévő LED kéken világít. A töltés kb. 3-5 órát vesz igénybe. 
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1221 Budapest, Jobbágy út 5.  

 (1)226-1585, 424-5174,  (1)228-0544  
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