
EMENTOOL LITE  v1.0 
Käyttöliittymäohjelma Electromen tuotteisiin 

   
 

-parametrien asettelu 
-monitorointi 
-ohjelmiston päivitys 
-freeware ohjelma 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
    

 
 
 

 
 

Ementool Lite ohjelmaa voidaan käyttää Electromen tuotteiden asetteluun ja ohjelmiston 
päivittämiseen. Ohjelmassa on kolme päänäkymää Parametrien asettelu, Monitorointi ja 
ohjelmiston päivitys. Kohdelaite kytketään tietokoneeseen tavallisesti EM-268 adapterilla johdolla. 
EM-268 adapter sovittaa tietokoneen USB-portin kohdelaitteen sarjaporttiin. 
 
ASENNUS 
Ohjelma tarvitsee toimiakseen Java ympäristön, joka on useimmissa windows koneissa valmiiksi 
asennettu. Tarvittaessa sen voi ladata ja asentaa ilmaiseksi www.java.com. 
 
 1. Kytke EM-268 adapteri tietokoneeseen 
 2. lataa ohjelmisto linkillä  http://www.electromen.com/EmentoolLite/EmentoolLiteInstall_v1.0.jar 
 3. Suorita/avaa EmentoolLiteInstall_v1.0.jar asennustiedosto ja asenna ohjelman 
ohjeidenmukaisesti.    
 
 

 
 



 KÄYTTÖ 

Kytke EM-268 USB-adapteri tietokoneeseen ja liitä adapterin punainen liitin kohdelaitteen 
vastaavaan liittimeen. Käynnistä ohjelma työpöydän kuvakkeella  ja alla oleva näkymä ilmestyy 
näyttöön. 

 

 

 

Parametrit 
Ohjelman käynistyttyä aukeaa parametrien asettelunäkymä. Painamalla ”Read” parametrit luetaan 
kohdelaitteesta ja samalla kohdelaitteen nimike ilmestyy ”Product” kenttään.  
”Write” tallentaa parametrit kohdelaitteen muistiin.  
Perusnäkymässä on aseteltavissa yksi parametri kerrallaan, valitse muokattava parametri 
alasvetovalikosta. Lisänäkymässä ”Large view” parametrit ovat aseteltavissa laajemmin 12kpl 
ryhmissä. 
Parametrit voidaan tulostaa Menu valikon ”Print” valinnalla ja tallentaa tietokoneelle  ”Save file as” 
valinnalla. Tallennuksessa voi käyttää apuna ”File description” kenttää johon voi kirjata lisätietoja 
tallennettavista parametreista. 
 
Monitorinäkymä 
Valitsemalla Monitor-välilehti voidaan valita seurattavia monitoriarvoja. Arvot piirretään käyrinä 
tulostusalueelle. Seurattava arvo valitaan alasvetovalikosta ja seuranta käynnistetään Start-
painikkeella. Samanaikaisesti voidaan seurata useampia arvoja valitsemalla ”Locked” ja siirtymällä 
seuraavaan arvoon.  
Piirtoalueen skaalauksen voi valita automaattitilaan ”Auto” tai skaalata manuaalisesti kirjoitttamalla 
skaalausarvot näkymän alareunan laatikoihin. 
Tarkempaa tarkastelua varten käyrän piirron voi pysäyttää stop painikkeella ja tutkia käyrän arvoja 
tarkasti kohdistimen avulla. Painamalla hiiren painiketta piirtoalueella kohdistin ilmestyy käyrälle, 
painamalla uudelleen kohdistin lukittuu. Hiiren kakkospainikkeella kohdistin poistuu. 
 
Päivitys 
Program välilehdellä suoritetaan kohdelaitteen ohjelmiston päivitys. 
Tallenna päivitystiedosto (tarkennin .epg) Ementool liten c:\ementoolLite\epg kansioon. 
Avaa päivitystiedosto valitsemalla ”Select prog.”. 
Otsikkokenttään ilmestyy päivitystiedoston nimike, versio ja päivämäärä. 
Aloita päivitys valitsemalla ”Program”. 
Kun päivitys on käynnistetty sitä ei ole mahdollista keskeyttää. Päivityksen aikana tulee varmistua 
siitä, ettei korttia kytketä irti tai virtaa katkaista, vaarana on että päivitys epäonnistuu eikä korttia 
voida enää käyttää. Päivitys on valmis kun kenttään ilmestyy ”Programmed” teksti. 


