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1 ALLMÄNT
Detta dokument beskriver två metoder att validera en AGS spets. Panel-PC med version 1.5.x.x
stöder endast den ursprungliga metoden, att mata in 13 siffror vid varje spetsbyte. I version 2.x så
infördes en alternativ metod med licens, vilket innebär att man endast matar in serienumret.
Licensmetoden innebär att en licensfil installeraas på Panel-PC’n vilken innehåller information om
datum och användare. Innan utgångsdatum passeras så skall licensfilen förnyas och görs inte detta så
återgår programmet till metoden att användaren måste mata in 13 siffror för spetsens id.
Licensfilen erhålls gratis från Metso eller Dametric vid köp av nya AGS spetsar.

2 SPETS-ID
Mätspetsen har ett ID-nummer bestående av 13 siffror. De första fyra siffrorna avser ett serienummer
och övriga en kodad identifiering som även innehåller ett tillverkningsdatum. ID-numret matas in till
Panel-PC’n när en ny spets monteras.
Alla nödvändiga beteckningar finns på en etikett som monteras på givarspetsen samt även på
dokumenten som följer med.
Om koden inte är giltig så kommer mätspetsen att fungera men
Tip-ID: 0079 032954108
med följande restriktioner.
 Om koden är felaktig så kan spetsen inte kalibreras om efter serial
code
5 dagar.
 Om datumet är gammalt så kan spetsen inte kalibreras om
efter 20 dagar.
Dametric AB
 Visning av trender är inte möjlig.
 Systeminställningen kan inte öppnas.
Model: AGS-XP-360
Man kan således köra igång och driftsätta systemet även om
Tip-ID: 0079032954108
koden skulle vara oläslig och sedan validera mätspetsen under
Art.no: VAL0224432
drift i efterhand efter att en giltig kod har införskaffats.
Kontakta Dametric på tipid@dametric.se eller ring 08-556 477 00 för att erhålla en giltig kod.
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3 SPETS-LICENS
Vid spetsbyte så matas endast serienumret in i Panel-PC’n vid
spetsbyte. Serienumret är de fyra första siffrorna i ID-numret eller
0079 enligt etiketten till höger.
Licensen rekvireras från Dametric som en textfil, GmsCE.txt,
vilken skickas via e-post. Filen placeras på ett USB-minne som
ansluts till Panel-PC’n och därefter kan användaren installera
licensen i programmet.
Installation av licensfilen:
 Gå till Menu
 Logga in med service-koden.
 Gå till System Settings.
 Tryck in ”Acitvate/Renew
license”
 Installera genom att trycka in
”Activate”

Dametric AB
Model: AGS-XP-360
Tip-ID: 0079032954108
Art.no: VAL0224432

Då en månad återstår av licenstiden så
aktiveras en varning o matt licensen skall
förnyas. Om detta inte görs så händer
inget allvarligt förutom att användaren
måste mata in hela 13-siffriga ID-numret
så spetsen byts.
Om så önskas så kan licensfilen avaktiveras genom att trycka in ”Remove License”.

4 KONTAKT
Utveckling, produktion och underhåll:

Dametric AB
Jägerhorns Väg 19, 141 75 Kungens Kurva
Telefon: +46-8 556 477 00
Telefax: +46-8 556 477 29
E-mail: dametric@dametric.se
Websida: www.dametric.se
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