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1 INLEDNING 
Börja med att ansluta en mus till panelen, det underlättar nu i början. 
 
Om panelens CFast kort med Windows har uppdaterats kan nedan inträffa. 

1.1.1.1 Första spännings settning  
Panelen startar med ”Setup is applying system settings”. Tar ganska lång tid. 

1.1.1.2 Windows startar 
Första gången Windows startar tar det också lång tid då den ska göra en del 
inställningar. 

1.1.1.3 Hjälp-fil 
En hjälp-fil startar (pdf).  
T.ex. detta visas 

 
Och denna 
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1.1.1.4  
Bakom hjälpfilen har ett dosfönster startat. Låt det jobba färdigt. 

1.1.1.5 Firmware uppdatering 
En firmware för Windows uppdatering verka starta. Sedan startar panelen om. 
 

1.2 KEYBOARD 
Popup kayboard. 
Högerklicka på Start. Välj Properties. Välj fliken Toolbars. Bocka för ”Tablet PC Input 
Panel”. Nu finns den nere till höger som ett popup. 
 

2 SKRIVSKYDD EWF 
Panelen är skyddad av EWF för att förhindra att virus laddas ner och att CFast kortet 
inte ska skrivas sönder p.g.a.väldig många skrivningar. 
För att starta inställningar av EWF.Välj icon nedan. 
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Välj Configure. 
 

 
Markera rad c: och välj enl. bild. 
 
EWF enable = skrivskyddat. 
EWF disable = skrivning är möjligt. Om VijeoDesigner behöver installeras om ska 
EWF vara disable. 
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3 IP-ADRESS 
Ställ in ip-adresser i Windows miljön i Control Panel. Detta kan inte göra i 
VijeoDesigner delen då det är Windows miljön som styr över operatörspanelen. 

 

3.1.1 Ping 
Denna G5U svarar inte på ping, så metoden kan inte användas för att verifiera ip-
adress. 

4 VIJEO DESIGNER RUNTIME 
Starta VijeoDesigner RunTime manager. 

4.1 LADDA FIRMWARE MANUELLT. 
När ny hårdvara har kommit till i VijeoDesigner. T.ex. så kan vi med VJD V6.2 SP7 
använda 19” wide skärm HMIDT952. Då kan inte VJD eller RunTime Installer 
uppdatera firmware. Den säger att hårdvaran inte stämmer. 
Kopiera filen installer från VJD CD skrivan. Måste vara från samma version son VJD 
applikationen är gjord med. 
 

 

 
 
Kopiera filen till ett USB minne och sätt USB minnet i panelen. Installera installer.exe 
filen. Även om windows säger att den redan finns, installera över den. 
 

4.2 LADDA 
Ladda en VijeoDesigner applikation till panelen. Panelen börjar med att starta om. 
Eventuellt laddas ny firmware från VJD. 
 
HMIG5U och HMIG5U2 fungerar på Windows Embedded Standard 7, som stöder 
EWF (Enhanced Write Filter) och HORM (Hibernate Once Resume Many). EWF och 
HORM stängs av automatiskt när ett projekt laddas ner till G5U2 panelen. När 
nedladdningen är klar kommer EWF att aktiveras automatiskt, men användaren 
måste manuellt återaktivera HORM i dialogrutan EWF-konfiguration, tillgänglig från 
Windows systemfält. Se inställning av Horm i kap. 7 HORM 
 

5 EVENTUELLA FEL 
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Fixa felet enl. kap. 4.1 Ladda firmware manuellt. 

6 LADDA NY IMAGE 
Ladda image behövs inte normalt. Panelen levereras laddad med senaste version av 
image. 
Märk att Windows sitter på ett CFast-kort, alltså inte ett CF-kort. 
Det finns en manual och ett program för att ladda ny image till CFast kortet. 

 
 

7 HORM 
Inställning av Horm bör man göra först när man börja bli färdig. 
 

 
Horm enable = start lika vid återstart 
Horm disable = vid förändringar  
 

8 ALLMÄNT 
Schneider Electric tar inte ansvar för vare sig direkt eller indirekt för eventuella felaktigheter i 
supportdokumentet. Schneider Electric förbehåller sig rätten att utan förvarning utföra 
förändringar i supportdokumentet. Det är upp till användaren att utföra erforderliga prov i syfte 
att verifiera funktionen i aktuell applikation. I och med användande av supportdokumentet 
accepterar användaren ovanstående.  
 


