B Het programma

Beknopte handleiding

Wanneer u het programma voor de eerste keer start, wordt u gevraagd het volgende te
doen:
●● Taal en land instellen
●● De seriële aansluiting instellen
●● Bedrijf instellen (naam/logo)

DMS Software
DMS COMP
DMS COMP/PROF

De Help-functie (gebruikershandleiding) vereist dat Adobe Acrobat Reader op uw computer
is geïnstalleerd. Ga om gratis te downloaden naar www.Adobe.com.
Ga voor toegang tot de gebruikershandleiding naar ? > Help. Of druk op de toets F1 op het
toetsenbord van de computer. De gebruikershandleiding wordt geopend in de taal van de
geselecteerde instelling.

C De seriële aansluiting instellen
1. Installeer de software voor het USB-IR-stuurprogramma en sluit de adapterkabel aan.
Zie afzonderlijke instructies.
2. Selecteer in de DMS-software Instellingen > Seriële aansluiting en vervolgens
de seriële aansluiting die wordt gebruikt voor de gegevensoverdracht vanaf het
meetinstrument in het invoervenster "COM".
Selecteer bijvoorbeeld COM 1 en klik op OK om te bevestigen.

 Raadpleeg de gebruikersdocumentatie
●● Ga naar www.fluke.com om uw product te registeren en meer
informatie te raadplegen.
●● Ga om de laatste handleiding of aanvullingen daarop te bekijken,
af te drukken of te downloaden naar www.fluke.com/en-us/
support/manuals.

Systeemvereisten
Processor

Pentium® 4 of hoger met ondersteuning voor alle gangbare
besturingssystemen

Besturingssysteem

Microsoft Windows® 7, Windows® 8,
Windows® 8.1 en Windows® 10

Geheugen

256 MB RAM

Geheugen op vaste schijf 400 MB

Licientieovereenkomst
DOOR DIT SOFTWAREPRODUCT TE GEBRUIKEN, GEEFT U AAN AKKOORD TE GAAN MET DE VOLGENDE
VOORWAARDEN.
Fluke Corporation (hierna 'Fluke' genoemd ) verleent u een niet-exclusief recht op het gebruik van Fluke DMS (hierna
'Product' genoemd) op één pc of werkstation (knooppunt), of op meerdere knooppunten in het geval u een licentie
voor meervoudig gebruik hebt aangeschaft bij Fluke en het aantal knooppunten niet hoger is dan het aantal licenties
waarvoor u hebt betaald. Deze licentieverlening bevat geen recht tot het kopiëren, wijzigen, verhuren, uitlenen, verkopen,
overdragen of distribueren van het Product of een deel daarvan. U mag geen reverse-engineering toepassen op het
Product en u mag dit niet decompileren of uit elkaar halen.

Monitor

Super VGA (800 x 600).

Station

cd-rom/dvd

Invoerapparaat

muis of compatibel apparaat

Interface

RS-232 voor gegevensoverdracht. USB via optionele
adapterkabel (USB - RS-232).

Fluke garandeert dat het Product voor een periode van 90 dagen vanaf de datum van aanvaarding van de licentie naar
behoren zal werken in de beoogde omgeving en in overeenstemming met de meegeleverde schriftelijke materialen.
Fluke garandeert niet dat er geen downloadfouten zullen optreden, dat het Product foutvrij is of dat het Product zonder
onderbreking werkt.
FLUKE WIJST ALLE ANDERE GARANTIES OP DE SOFTWARE EN DE MEEGELEVERDE SCHRIFTELIJKE
MATERIALEN VAN DE HAND, ZOWEL UITDRUKKELIJKE ALS STILZWIJGENDE GARANTIES, EN NIET BEPERKT
TOT STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.
Fluke is onder geen beding aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook (waaronder, maar niet beperkt tot indirecte
schade, gevolgschade of incidentele schade, schade voor verlies van zakelijke winsten, onderbreking van bedrijfsvoering,
verlies van bedrijfsinformatie of andere monetair verlies) als gevolg van het gebruik dit Product of het onvermogen om dit
Product te gebruiken, zelfs als Fluke op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.
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Hoofdvenster

A De software installeren
 Let op
Voordat u Fluke DMS installeert, moet u Windows opnieuw starten of alle actieve
programma's sluiten (ook programma's die op de achtergrond actief zijn, zoals
virusscanners).
1. Plaats de dvd in het dvd-station van de computer.
Na het plaatsen van de cd-rom start het programma SETUP.EXE automatisch.
Als het programma niet automatisch start, start u Windows Verkenner en selecteert u
het dvd-station. Selecteer in Verkenner het bestand SETUP.EXE. Dubbelklik hierop om
de installatie te starten.
2. Selecteer in het dialoogvenster de gewenste installatietaal (Engels, Duits, Frans of
Nederlands).
In de opgegeven installatiemap worden de submappen DATA en BACKUP gemaakt.
Database FDMSPRO1x.MDB staat in submap DATA. De transmissieprotocollen staan
ook in de map DATA.
3. Gebruik Instellingen > Directory's om de map DATA in te stellen.
Als deze map niet wordt ingesteld, gebruikt de toepassing de submap DATA.
Gegevensback-ups worden geplaatst in de submap BACKUP. Alle back-ups van
de transmissieprotocollen en de back-up van de database worden in deze map
opgeslagen. Als u geen map opgeeft, gebruikt de toepassing de submap BACKUP.
Microsoft Access 2010 Run Time wordt op de computer geïnstalleerd (indien niet reeds
geïnstalleerd).

Inhoud van de set
●● Dvd met Fluke DMS-software (inclusief gebruikershandleiding)
●● Beknopte handleiding
●● IR-USB-aansluitkabel voor gebruik met 0100/INST
●● USB-kabel voor gebruik met 0702/PAT

Klikt u op Sluiten(Close) wanneer de installatie van de DMS-software is voltooid. De
overeenkomende taalversie wordt geïnstalleerd en de snelmenu's en foutmeldingen
worden in deze taal weergegeven. Afhankelijk van het besturingssysteem wordt u
mogelijk gevraagd de computer opnieuw op te starten nadat de installatie van Access
2010 Run Time is voltooid.

