Installering af Smart BMS Interface software
Tilslut Phylion batteri adapteren til en af computerens USB porte.
(Nogle computere installerer driveren automatisk ved tilslutning af adapteren, hvis ikke, følg da denne
procedure)
Vælg ’start’ og højre-klik på ’Computer’
Vælg ’Egenskaber’ og derefter ’Enhedshåndtering’.
Under ’Andre enheder’ (Other Devices) i ’Enhedshåndtering’ vil der være en USB <-> Seriel Port markeret
med en gul trekant.

Højre-klik på USB <-> Seriel porten med musen og vælg ’Egenskaber’

Vælg ”Update Driver”

Vælg ”Browse my computer for driver software”

Vælg drevet med cd/dvd symbolet på og tast ’OK’

Tjek hvilken COM port adapteren har fået (eks. COM4) under ’Porte’ i ’Enhedshåndtering’ og se om der er
lys i ’Power’ på adapteren.

Hvis den gule trekant på USB <-> Seriel porten er væk, og der er lys i dioden ’Power’ på adapteren, er
driveren installeret korrekt og software er klar til brug.

Kopier nu programmet BMS fra cd-rom og indsæt det på ’Skrivebordet’ på computeren. Når du har gjort
det, er softwaren klar til brug.

Almindelige fejl, når du bruger BMS program og adapteren

Fejl: ’Power’ dioden lyser ikke, når adapteren er tilsluttet
Afhjælpning:
1) Kontroller, om USB kablet virker og/eller er sat rigtigt i. Skift kablet, hvis det er nødvendigt.
2) Kontroller, om computerens USB-port er ok. Prøv evt. at sætte en anden USB-nøgle til eller prøv at
tilslutte adapteren til en anden USB-port.
3) Prøv at tilslutte adapteren på en anden computer eller kontakt Kildemoes.

Fejl: Software kan ikke skelne mellem de forskellige USB-porte, når adapteren er tilsluttet

Afhjælpning:
1) Tjek om driveren til adapteren er installeret korrekt, hvis ikke, geninstaller driveren.
2) Luk BMS programmet og start det op igen.
3) Kontroller, om USB kablet er ok eller ej, skift kablet, hvis det er nødvendigt.

Fejl: Data kan ikke læses

Afhjælpning:
1) Tjek om kabelforbindelsen mellem adapteren og batteriet, er ok. Hvis ikke, skift da kablet.
2) Kontrollér om der er lys i LCD-display på batteriet, hvis ikke, kan batteriet være i dvaletilstand. Hvis
batteriet er i dvaletilstand, skal du tilslutte batteriet til opladeren. Efter få minutter, er det klar til at læse
data.
3) Luk BMS programmet og start det op igen.

Kontakt Kildemoes, hvis intet af ovenstående løser problemet.

