
Programmering Heinzmann Direct Power 

1: Start opp display  

 

 

2: Del forbindelsen mellom display og styreenhet, og stikk i kabel for programmering   

 

 

3: Pakk ut ZIP-versjonen av programvaren, og åpne deretter mappen 

 



4: Kjør Heinzmann Service Software 

 

 

5: Finn riktig COM-port 

Den aktuelle porten må velges under Innstillinger. Her avhenger det av USB-porten som brukes. Så 
du må prøve ut hvilken COM-port som er den riktige. Når du installerer for første gang, kan det ta 
litt tid før den aktuelle COM-porten vises. 

 

Etter at en COM-port er satt, må forbindelsen til Heinzmann kontrollenhet etableres. “Connect” -
knappen og deretter “Last ned” -knappen må brukes. 



 

 

COM-porten er feil hvis meldingen vist på neste bilde vises. 



 

 

6: Den valgte COM-porten er den riktige 

Et felt for inntasting av passord vises. 

 

Passord à 0 

 



Etter at passordet er lagt inn, lastes programvarekonfigurasjonen til motoren ned. Det kan være det 
stopper litt opp her. I slike tilfeller må "Last ned" velges igjen og passordet legges inn. 

 

 

7: Åpne konfigurert programvareHvis nedlastingen var vellykket, viser programvaren parametrene til 
motoren. Nå kan du åpne ønsket konfigurasjon for den tilkoblede 3-18 Momo Motion. For å gjøre 
dette må "Åpne konfigurasjon" velges.

 

Nå må den lokale mappen som konfigurasjonene er lagret i velges. 



 

Den ønskede må velges fra disse konfigurasjonene for å bekrefte dette med "Åpne". 

 

8: Importer konfigurasjon 

Etter at den valgte konfigurasjonen er åpnet, må den lastes opp til kontrollenheten. 



 

 

Den vellykkede programmeringen er beskrevet av "Last ned var vellykket".  

Ved blinking: det oppsto en feil under opplasting, trykk på "Last opp" igjen  

I det nedre området (pilen) kan opplastningsstatusen sees av en lastelinje.  

 

9: Koble fra programvaretilkoblingen 

Nå må programvaren frigjøres fra kontrollenheten ved å trykke "Koble fra". 



 

"COM # har blitt stengt" signaliserer den vellykkede separasjonen. 

 

 

10: Ferdigstillelse 

Nå kan programmeringskabelen fjernes og displaykabelen kan kobles til. (Se trinn 2) 


