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Utdrag av vLocPro2/vLocML2 brukermanual 
 

 

5.1 MyLocator2 
MyLocator2 konfigurasjons verktøyet er en programpakke som tillater brukeren å konfigurere vLoc 2. generasjons mottakere. 

Programvaren er kompatibel med Windows XP, Vista og 7. For å installere, trykk på linken på Vivax-Metrotech sine nettsider og 

følg innstallasjons instruksene. En MyLocator2 snarvei vil dukke opp på ditt skrivebord. MyLocator2 brukes også for å overføre 

data fra mottakeren til datamaskinen. 

 

MyLocator2 er under kontinuerlig utvikling så følgende er en guide for bruken av programmet, men det kan være små forandringer 

til skjermbilder etc. Allikevel bør guide kunne gi nok informasjon til brukeren for å kunne navigere rundt i MyLocator2. 

 

5.4.1 Starte Programmet 

For å starte MyLocator2, dobbel-klikk på MyLocator2 snarveien. Om datamaskinen er koblet til internett vil programmet sjekke 

om MyLocator2 har den siste versjonen. Om den ikke har det, vil den spøre deg om du ønsker å installere siste versjonen. Følg 

instruksene om du ønsker å innstallere en ny versjon. 

 

MyLocator2 kan brukes på forskjellige nivåer. Hvert nivå åpner opp forskjellige funksjoner og funksjonaliteter. Noen nivåer krever 

en "dongle" for å kunne nås. "Dongler" er tilgjengelige fra Vivax-Metrotech. 

 

I sin grunnform tillater programmet brukeren å: 

 Sjekke software revisjonsnummer og laste ned nyeste versjon. Denne funksjonen er veldig nyttig da software endringer som 

er gjort kan ytterligere øke ytelsen på eksisterende funskjoner og installere nye, gratis, funksjoner ettersom de er tilgjengelige. 

 Laste opp data filer. Filer som har blitt lagret på mottakeren slikt som plasserings-/GPS data kan overføres til en datamaskin 

ved bruk av MyLocator2 

 Legge til oppstartskjermer: Brukeren kan legge til bilder eller firma logoer etter deres valg. Dette bildet vil vises på hver 

oppstart av mottakeren. 
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Grunnleggende bruksskjerm er vist nedenfor. Denne kan være annerledes avhengig av hvilken fane som er aktiv. 

 

 

Koble til vLoc Mottakeren til datamaskinen ved bruk av en USB til Mini USB kabel. Datamaskinen burde gjenkjenne vLoc 

mottakeren og MyLocator2 skjermen vil så endres til likt som nedenfor eller liknende: 

 

 

Det er nå mulig å utføre de tre valgmuligheten som fanene viser. 
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5.4.2 Oppstartskjerm 

1. Trykk på "Splash Screen" fanen. Trykk på "Open" knappen. Bla gjennom på din datamaskin for å finde bildet du ønsker som 

oppstartsbilde. 

2. Programvaren tillater følgende formater: JPEG, BMP, GIF, PNG, ICO. 

3. Velg filen og trykk åpne. Skjermen nedenfor bør nå også inneholde en forhåndsvisning av bildet. 

4. Trykk på "Download" for å overføre filen til vLoc Mottakeren, eller trykk "Clear" for å fjerne bildet. 

5. Ved å trykke på "Scale to LCD" vil programmet endre oppløsningen på bildet slik at det fyller hele skjermen på mottakeren. 

  

 

6. Tekst kan også legges til på oppstartsbildet. 

7. Trykk på "Text", "BG Color" (Background Color) og "Font" knappene for å legge til tekst på oppstartsbildet. 

 

5.4.3 Laste Opp Data Filer 

1. Trykk på "Import Data" fanen. En skjerm lik den nedenfor vises. 

2. Velg dine preferanser for Tid, Dato og Avstand. 

3. Trykk på "Import Data" knappen. 
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4. Npr opplastningen er fullført (Bør kun ta et sekund eller to) vil det være mulig å lagre dataen. 

5. Trykke på "Save As" knappen. 

6. Bla gjennom datamaskinen for å finne en ønsket plassering. Navngi filen og bruk rullegardin listen for å velge ønsket type. 

(.xl, .txt, .shp eller .kml) 

7. Trykk på lagre knappen. 

8. Bruk "Clear Log" knappen for å tømme minnet fra mottakeren. Vær oppmerksom på at dette kan også gjennomføres ved et 

lngre trykk på "-"-trykknappen på mottakeren, når i dybde & strømstyrke skjermen. 

 

5.4.4 Software Oppdatering 

1. Med mottakeren skrudd PÅ og tilkoblet datamaskinen, trykk på "Software Update" fanen. 

2. En skjerm lik den viste nedenfor skal vises. 
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3. Om tilkoblet til internett, trykk på "Get latest sw rev" knappen. Altermativt, om software oppdateringen allerede er lagret, bruk 

"File" knappen for å bla gjennom til den relevante filen. 

4. Trykk på "Download" knappen. Fremdrifts barer nedenfor vil aktiveres og vise fremdriften til software oppdateringen. Når den 

er ferdig vil en melding; "software upload complete" vises både på datamaskinen og på mottakeren. 

5. Vær oppmerksom på at den nye software versjonen ikke er aktivert før enheten er skrudd AV og så PÅ igjen. 

 

5.4.5 Avansert Konfigurasjons Verktøy 

Ved å trykke på "Advanced" knappen tillater porgrammet brukeren å konfigurere instrumentet til spesifikke krav. 
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Ekstra funksjonene tilgjengelig er: 

 Skru AV eller PÅ bruker-meny innstillinger 

 Skru AV frekvensvalg 

Ved å gjøre dette blir mottakeren enklere og skreddersydd nøyaktig til kundens behøv. 

Konfigurasjonen kan lagres som en "configuration" fil og kan brukes for å konfigurere andre vLoc2 mottakere. Dette forsikre 

konsistens gjennom kabelsøker flåten. 

 

5.4.6 Skru AV/PÅ Bruker-meny Innstillinger 

1. Med mottakeren skrudd PÅ og tilkoblet datamaskinen, trykk på "Menu Settings" fanen. 

2. En skjerm lik den viste nedenfor skal vises. Om ikke, trykk på "Get Cfg" ikonet på topp linjen. Dette vil laste inn konfigurasjonen 

fra den tilkoblede mottakeren til datamaskinen. 
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3. Huk av på boksene som er nødvendige å gjøre tilgjengelige. 

4. Trykk på rullegardinlisten og velg nødvendig innstilling. 

5. Ved å trykke på "Send Cfg" ikonet vil porgrammet sende konfigurasjonen til mottakeren. 

 

5.4.7 Skru AV/PÅ Frekvensvalg 

1. Trykk på "Frequencies" fanen. En skjerm lik den viste nedenfor skal vises. 

 

2. Hver rad er nå fargekodet: 

a. Grå indikerer at den frekvensen ikke er valgt for hverken menyen eller frekvens knappen. 

b. Hvit indikerer at den frekvensen vil være aktivert i mottaker menyen, men har ikke blitt valgt for å vises på frekvens 
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knappen. (Vær oppmerksom på at det fortsatt er mulig å gjør denne frekvensen tilgjengelig på mottakeren ved å velge 

den i mottaker frekvens menyen.) 

c. Grønn indikerer at den frekvensen vil være tilgjengelig både på mottaker menyen og frekvens knappen. 

d. Blå viser den nåværende linjen. 

3. Gjør de nødvendige justeringene. 

4. Ved å trykke på "Send Cfg" ikonet vil programmet sende konfigurasjonen til mottakeren. 

 

 

 

5.4.8 Lagre en Konfigurasjon 

Etter å ha laget en konfigurasjon er det mulig å lagre denne for fremtidig bruk. 

For å lagre en konfigurasjon: 

1. Trykk på "Save Cfg" ikonet. 

2. Bla gjennom til en ønsket filplassering. 

3. Navngi filen, filtypen vil bli: <filnavn>.vmcfg. 

4. Trykk lagre i vinduet. 

 

For å laste inn filen: 

1. Trykk på "Open Cfg" ikonet og bla gjennom til den ønskede filen. 

2. Trykk på åpne i vinduet. 

3. Denne filen vil fylle ut felter i MyLocator2 automatisk med innstillingene fra konfigurasjons filen. 

 

5.4.9 Konfigurasjon Lås-Dongle 

En Konfigurasjon Lås-dongle er tilgjengelig som tillater "utlåsning" av funksjoner så brukeren er tvunget til å bruke spesielle 

instillinger. Dongle'n brukes også til å låse opp disse funksjonene. 

 

For å bruke Dongle'n, plugg den i en hvilken som helst USB kontakt på datamaskinen. 

Med Dongle'n aktiver, vil MyLocator2 skjermen endres til likt som vist nedenfor. 

http://www.sebanor.no/
mailto:firmapost@seba-nor.no


 
 

ISO 9001:2008 

       

 

 
Foretaksnavn: Seba nor as 

Adresse: Bjørnstadmyra 7, 1712 Grålum, Norway 

Org.nr. NO 931 924 583 MVA 

Seba KMT GmbH, WEE-Reg.-Nr. DE 24650880 

Telefon: +47 22 28 00 40 

Web: www.sebanor.no  

E-post: firmapost@seba-nor.no 

 
 

 
Din leverandør av måleutstyr og tjenester! 

 

 

 

 

Merk hengelåsene på de tre fanene, "Menu Settings", "Frequencies" og "Splash Screen". 

Når en mottaker er konfigurert med disse låsene akitvert, vil menyene og frekvensvalgene i mottakeren bruker-meny ikke vises, 

noe som stopper brukeren fra å endre innstillinger lastet ned til mottakeren med Dongle-aktivert MyLocator2 programmet. 

 

For å aktivere disse hengelåsen, dobbel-klikk på den ønskede fanen. 

 

Funksjonene kan kun reaktiveres ved å koble til en datamaskin med MyLocator2 som er Dongle-aktivert. Dobble klikk på fanene 

som tidligere for å låse de opp og laste ned endringene til mottakeren. 

 

 

Eksempel bruk av Dongle Låsen: 

Ved å anta at Dongle-brukeren ønsker å tvinge brukeren til å kun bruke 8kHz "Peak" modus. 

Fremgangsmåten ville da vært: 

1. Koble mottakeren til datamaskinen og skru den PÅ. Start MyLocator2. 

2. Trykk på "Get Cfg". Dette vil fylle ut MyLocator2 felter med Mottakerens konfigurasjon. 

3. Trykk på "Frequency" fanen. 

4. Huk bort alle frekvenser utenom 8.19kHz. 

5. Huk for begge boksene ved siden av 8.19kHz som vist nedenfor. 

6. Dobbel-klikk på "Frequency" faen for å låse hengelåsen. 
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7. Klikk så på "Menu Settings" fanen. 

8. Huk bort Frekvens meny og alle antenne moduser utenom "Peak" som nedenfor. Merk også at "Søke Modus" er huket bort; 

dette vil forhindre dette menyvalget i å vises i bruker-menyen. 

9. Dobbel-klikk på "Menu Settings" fanen for å låse hengelåsen. 

10. Trykk så på "Send Cfg" ikonet for å sende konfigurasjonen til mottakeren. 

11. For å aktivere den nye konfigurasjonene, skru mottakeren AV og så PÅ. 
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