Installation av KCR’s programvara och drivrutin för KCR
boxar med USB anslutning
Windows XP, Windows Vista och Windows 7

Viktigt: Installera programvara och drivrutin FÖRE kabeln
och boxen ansluts till datorn

Vänster: KCR box med USB anslutning bakom luckan. Använder en standard USB A-B kabel.
Höger: Ny kortare KCR Box som introduceras 2007. Använder special kabel med märkning ”Prog
cable small chip 2007”.
Båda boxarna och kabel typerna använder samma programvara.

Viktigt: Installationen ska följa dessa steg:
1.
2.
3.
4.

Installation av programvara
Installation av Drivrutin för USB anslutning
Anslut programkabeln till datorn
Anslut och programmera om KCR Box

1. Installation av programvara
Hämta programvara
Gå till www.kcr.se
Klicka på ”Om KCR”
Klicka på ”För ÅF”

Ladda hem och kör
installationen
Klicka på ”KCR Setup.exe”

Kör programinstallation
Klicka på ”Kör”

Säkerhetsvarning
Klicka på ”Kör”

Installera
Klicka på ”Unzip” för att installera till
C:\KCR

Lösenord
Ange lösenordet och klicka ”OK”
Kontakta KCR och uppge ditt
kundnummer för att erhålla lösenordet.

Avsluta installationen
Välj ”Close” för att avsluta

2. Installation av Drivrutin för USB anslutning
Öppna ”Den här datorn” från Start menyn

Dubbelklicka för att öppna ”Lokal disk C:”

Bläddra fram till ”KCR” mappen
Dubbelklicka för att öppna ”KCR”

Dubbelklicka på ”USB_Driver.exe”
Detta startar installationen av drivrutin för
USB anslutning.

Klicka på ”Next >”

Klicka på ”I accept the terms of the
license agreement”
Klicka på “Next >”

Klicka på ”Next >”

Klicka på ”Install”

Klicka på ”Finish”

Klicka på ”Install”

Drivrutin installerad
Drivrutinen skall nu vara installerad
OBS: Om du redan har en äldre version
på datorn uppmanas du att ta bort den
gamla versionen. Gör det för att
uppdatera till den nya versionen.

3. Anslut programkabeln till datorn
Anslut programkabel
Anslut KCR-programkabeln till en ledig
USB port på datorn
Vänta
Drivrutinen skall nu installeras

4. Anslut och programmera om KCR Box
Anslut en KCR-box till
programkabeln
Starta programmet
Se punkt 2 hur man navigerar till ”KCR”
mappen
Dubbelklicka på ”KCR Master v5.exe”
som finns i C:\KCR
Programmet startar

Läs inställningar
Tryck på ”Get Parameters”

Fel port?
Om denna ruta kommer fram, byt COM
port och tryck ”OK”

Ändra inställningar
Klicka till höger eller vänster om en
parameter för att ändra värdet

Viktigt
Kontakta KCR för att få reda på vilken
inställning som du skall ändra!

Spara ändringar
Tryck på ”Set Parameters”
För att bekräfta programmeringen, tryck
på ”Get Parameters” igen.

Lossa boxen
Nu kan boxen tas loss från
programkabeln och monteras i fordonet

Tips på felsökning
Om inte installationen fungerar finns här några tips på hur man kan lösa detta.
1 Gör om ”Installation av Drivrutin för USB anslutning” igen. Ibland måste detta göras flera gånger för
att fungera.
2 Öppna ”System” i Kontrollpanelen.
Välj ”Maskinvara” och sedan ”Enhetshanteraren”.

Enhetshanteraren utan box ansluten

Enhetshanteraren med box ansluten

Här kan man se att boxen är ansluten och fungerar. CP210x heter kretsen i boxen som hanterar USB
anslutningen. Om någon av dessa har en färgad ikon (röd eller gul) så betyder det att något är fel.
Pröva då att högerklicka på symbolen och välj något alternativ för att lösa problemet.

Genväg till programmet på skrivbordet
Om du enkelt vill starta programmet från skrivbordet gör du så här:
Markera filen ”KCR Master III v5.exe”, klicka och håll ned HÖGER musknapp, dra ikonen till
skrivbordet och släpp knappen. På menyn som kommer fram välj ”Skapa Genvägar här”.
OBS: Om du FLYTTAR filen till skrivbordet (med vänster musknapp) kommer programmet inte att
fungera.

