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Installation af software
1. Start din Internet browser og gå ind på www.kamstrup.dk.
2. Under “Support”, vælg “USB Meter Reader Software”.
3. Udfyld formularen og vælg ”Send”. 
4. Vælg ”Bekræft” for at fortsætte eller ”Tilbage” for at rette din indtastning.
5. Du vil nu modtage en e-mail med link til download af Software.
6. Klik på linket og vælg ”Download”.
7. Vælg ”Kør” to gange. Programmet gemmes nu på din PC.
8. Vælg ”Next” 
9. Hvis der spørges, accepter at installere Microsoft ”.Net Framework”.  

Vælg ”Ja” til at tillade, at .Net laver ændringer på computeren.
10. Vælg sprog og tryk “Next”.
11. Vælg “Next” 2 gange. Programmet installeres nu.
12. Windows 7™: Vælg ”Ja” til at tillade installation af programmet.
13. Vælg “Close” for at afslutte installation.
14. Vælg ”Næste” for at bekræfte installationen af USB Reader driver.
15. Vælg ”Udfør” for at afslutte installationen.
16. Start programmet ved at klikke på ikonet på skrivebordet. 

Sæt USB’en i din PC.
17. Windows® XP: Vælg ”Nej, ikke denne gang” og derefter ”Næste”.
18. Windows® XP: Vælg “Installer softwaren automatisk” og vælg derefter 

“Næste”.
19. Windows® XP: Vælg ”Udfør”.
20. Vælg “Installer softwaren automatisk” og vælg derefter “Næste”.
21. Indtast et navn på USB Readeren. Har du flere USB Readere, navngiv dem alle. 
22. Opret målere, grupper og joblister som beskrevet i online brugervejledningen.

Du finder en online brugervejledning under hjælpemenuen i programmet  og i 
Windows under Start > Alle programmer > Kamstrup. 
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Installation of Software
1. Start the Internet browser and connect to the website  

www.kamstrup.com.
2. Under “Online services”, select “USB Meter Reader Software”.
3. Fill in the form and click on “Send”. 
4. Click on “Confirm” to continue or “Back” to correct your data.
5. You will receive an e-mail with a link for software download.
6. Click on the link and select “Download”.
7. Select “Run” twice. The program is now saved to your PC.
8. Select “Next ”.
9. When asked, accept the installation of Microsoft ”.Net Framework”.  

Select ”Yes” for allowing .Net to make changes on the computer.
10. Select language, and click “Next”.
11. Select “Next” twice. Now the program is installed.
12. Windows 7™: Select ”Yes” to allow the installation of the program.
13. Select “Close” to finish the installation.
14. Select ”Next” to confirm the installation of USB Reader driver.
15. Select ”Execute” to end the installation.
16. Start the program by clicking on the icon on the desktop.
17. Insert the USB in your PC.
18. Windows® XP: Select ”No, not this time” and then ”Next”.
19. Windows® XP: Select “Install the software automatically” and then “Next”.
20.  Windows® XP: Select ”Execute”.
21. Select “Install the software automatically”, and then click “Next”.
22. Enter a name for the USB Reader. If you have several USB Readers, name them 

all. 
23. Create meters, groups and job lists as described in the online user manual.

The online manual is available under the Help menu in the program and in 
Windows under Start > All Programs > Kamstrup. 

Installation af software
1. Start din Internet browser og gå ind på www.kamstrup.dk.
2. Under “Support”, vælg “USB Meter Reader Software”.
3. Udfyld formularen og vælg ”Send”. 
4. Vælg ”Bekræft” for at fortsætte eller ”Tilbage” for at rette din indtastning.
5. Du vil nu modtage en e-mail med link til download af Software.
6. Klik på linket og vælg ”Download”.
7. Vælg ”Kør” to gange. Programmet gemmes nu på din PC.
8. Vælg ”Next” 
9. Hvis der spørges, accepter at installere Microsoft ”.Net Framework”.  

Vælg ”Ja” til at tillade, at .Net laver ændringer på computeren.
10. Vælg sprog og tryk “Next”.
11. Vælg “Next” 2 gange. Programmet installeres nu.
12. Windows 7™: Vælg ”Ja” til at tillade installation af programmet.
13. Vælg “Close” for at afslutte installation.
14. Vælg ”Næste” for at bekræfte installationen af USB Reader driver.
15. Vælg ”Udfør” for at afslutte installationen.
16. Start programmet ved at klikke på ikonet på skrivebordet. 

Sæt USB’en i din PC.
17. Windows® XP: Vælg ”Nej, ikke denne gang” og derefter ”Næste”.
18. Windows® XP: Vælg “Installer softwaren automatisk” og vælg derefter 

“Næste”.
19. Windows® XP: Vælg ”Udfør”.
20. Vælg “Installer softwaren automatisk” og vælg derefter “Næste”.
21. Indtast et navn på USB Readeren. Har du flere USB Readere, navngiv dem alle. 
22. Opret målere, grupper og joblister som beskrevet i online brugervejledningen.

Du finder en online brugervejledning under hjælpemenuen i programmet  og i 
Windows under Start > Alle programmer > Kamstrup. 
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Installation von Software
1. Starten Sie den Internetbrowser und gehen Sie zu www.kamstrup.de.
2. Unter dem Menupunkt “Online Services” wählen Sie “USB Meter Reader 

Software“.
3. Das Formular ausfüllen und auf „Senden“ klicken. 
4. „Bestätigen“ klicken um weiterzugehen oder „Zurück“ klicken um die Eingabe 

zu berichtigen.
5. Sie werden eine E-Mail mit einem Link zum Download der Software 

empfangen.
6. Auf dem Link klicken und „Download“ wählen.
7. Wählen Sie zweimal “Ausführen”. Das Programm wird jetzt auf Ihrem PC 

gespeichert.
8. Klicken Sie auf “Next”.
9. Wenn gefragt, akzeptieren Sie die Installation von Microsoft ”.Net Framework”. 

Wählen Sie ”Ja”, um zu erlauben, dass .Net Änderungen des Computers macht.
10. Wählen Sie Sprache, und klicken Sie auf “Next”.
11. Klicken Sie zweimal auf “Next”. Das Programm wird jetzt installiert.
12. Windows 7™: Wählen Sie ”Ja”, um die Installation des Programms zu 

erlauben.
13. Klicken Sie auf “Close”, um die Installation zu beenden.
14. Wählen Sie ”Weiter”, um die Installation vom USB Reader Driver zu bestätigen.
15. Wählen Sie ”Ausführen”, um die Installation zu beenden.
16. Starten Sie das Programm mit einem Klick auf das Icon auf dem 

Computerdesktop. 
17. Stecken Sie den USB in Ihren PC ein.
18. Windows® XP: Wählen Sie ”Nein, nicht dies Mal” und danach ”Weiter”.
19. Windows® XP: Wählen Sie “Die Software automatisch installieren” und danach 

“Weiter”.
20.  Windows® XP: Wählen Sie ”Ausführen”.
21. Wählen Sie “Software automatisch installieren (empfohlen)”, und wählen Sie 

danach “Weiter ”.
22. Geben Sie einen Namen für den USB Reader ein. Bei mehreren USB Readern 

benennen Sie alle. 
23. Erstellen Sie Zähler, Gruppen und Joblisten wie in der Online-Anleitung 

beschrieben.

Die Online-Anleitung ist unter dem Menu “Hilfe” im Programm oder in Windows 
unter Start > Alle Programme > Kamstrup verfügbar. 
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Installation av mjukvara
1. Starta din Internet browser och gå in på www.kamstrup.se. 
2. I menypunkten Service & Support, välj “USB Meter Reader Software”.
3. Fyll i dokumentet och välj ”Skicka”.
4. Välj ”Bekräfta” för att fortsätta eller ”Tillbaka” för att korrigera din inmatning.
5. Du kommer nu att få ett e-mail med en länk till nerladdning av mjukvaran.
6. Klicka på länken och välj ”Download”
7. Välj “Kör” 2 gånger. Programmet sparas nu på PC:n.
8. Välj “Next”.
9. Om du får en fråga “acceptera att installera Microsoft framework”.  

Välj “Ja” för att tillåta att .NET gör erfoderliga ändringar på datorn.
10. Välj språk och tryck “Next”.
11. Välj “Next” 2 gånger. Programmet installeras nu.
12. Windows 7™: Välj “Ja” för att tillåta installationen av programmet.
13. Välj “Close” för att slutföra installationen.
14. Välj “Nästa” för att bekräfta installationen av USB Reader driver.
15. Välj “utför” för att färdigställa installationen.
16. Starta programmet genom att klicka på ikonen på skrivbordet.
17. Sätt USB:n i PC:n.
18. Windows® XP: Välj “Nej inte denna gång” och därefter “nästa”.
19. Windows® XP: Välj “Installera mjukvaran automatiskt” och därefter “nästa”.
20.  Windows® XP: Välj “utför”.
21. Välj “Installera mjukvaran automatiskt” och klicka därefter på “Nästa”.
22. Ange ett namn på USB Readern. Har du flera USB Reader, namnge dem alla.
23. Upprätta mätare, grupper och jobblistor som beskrivs i online manualen.

Under hjälpmenyn i mjukvaran finns en online manual och även i Windows 
under Start > Alla program > Kamstrup. 
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Opladning af Power Pack
Inden Power Pack (batteridelen) tages i brug, skal den oplades. Opladningen 
foretages med det medfølgende ladekabel, som monteres i Power Pack og PC, 
hvorefter opladningen starter automatisk  fig. 1.

Power Pack er fuldt opladet, når lysdioden midt i den runde knap på fronten af 
Power Pack lyser grønt. Det varer ca 5-8 timer fig. 2. 
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Charging of Power Pack
Before using Power Pack (the battery part), it must be charged. Charge it with 
the enclosed charging cable that should be mounted in Power Pack and the PC, 
after which the charging will start automatically, fig. 1.

Power Pack is fully charged when the light emitting diode in the middle of the 
round button on the front of Power Pack emits green light. It takes approx. 5-8 
hours, fig. 2. 
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Aufladen von Power Pack
Bevor Power Pack (der Batterieteil) in Gebrauch genommen wird, muss es 
aufgeladen werden. Das Aufladen erfolgt durch das beiliegende Ladekabel, 
das in das Power Pack und in den PC eingesteckt wird, wonach das Aufladen 
automatisch startet, Fig. 1.

Das Power Pack ist voll aufgeladen, wenn die Leuchtdiode mitten im runden 
Knopf auf der Frontseite des Power Packs Grün zeigen. Es dauert etwa 5-8 
Stunden, Fig. 2.
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Laddning av ”Power Pack”
Innan Power Pack (batteridelen) tas i bruk skall den laddas. Laddning-en skall 
göras med den medföljande laddningskabeln som monteras i Power Pack och 
PC. Laddningen startar automatiskt (se fig 1.)

Power Pack är fulladdad när lysdioden i den runda knappen på fram-sidan lyser 
grönt. Detta tar ca 5-8 tim (se fig 2.)
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