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Årsag til udfordringerne
Microsoft har stoppet support til Windows
Mobile Devices. De nyeste Microsoft PCoperativsystemer, er ikke designet til at
være kompatible med WMD. WMDC
fungerer ikke, med den nyligt udgivne
Windows 10 version 1703, eller senere
versioner.
I denne vejledning er beskrevet hvordan,
man igen kan forbinde, til sin Trimble
kontrol enhed med PC.

Alternative løsninger
Hvis du for eksempel bruger Trimble
Access, kan du bruge Trimble AccessSyncsoftware, og en Trimble Connect konto til
at overføre filer mellem controlleren og
Trimble Connect, via en internet forbindelse.
Se vejledning TrimbleConnect.

Start med kontrolenheden
Tryk på Windows ikonet øverst til venstre
på tastaturet. Vælg ikonet settings.
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Tryk Connetcions.

Tryk USB til PC.

Fjern krydset i check boksen. Tryk på OK og
kryds nederst i højre hjørne, for at komme
ud af menuen.
I nogle tilfælde er det nok til, at enheden
vil forbinde.
Hvis ikke, forsæt i vejledningen.
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Tilbage på PC
Et pc-applikationsværktøj, der vil tilføje nye
registreringsindstillinger. Værktøjet skal
køres med administratorrettigheder, fordi
det ændrer pc'ens registreringsdatabase.
Download værktøjet til din pc, og højre klik
på filen i stifinder. Vælg Kør som
administrator. En pop-up bekræfter, at
værktøjet er fra Trimble Navigation; Vælg
Ja. Et kommandovindue åbnes og viser
registreringsværdierne ændret. Tryk på en
vilkårlig tast for at afslutte. Genstart PC.

Windows Mobile Device
Center
I nogle tilfælde er det nødvendigt, at
installere WMDC. Det gøres via Microsoft
hjemmeside og tilhørende driver update
Første gang programmet åbnes, skal licens
vilkår accepteres.

Windows Mobile Device
Center
Sådan åbner WMDC. Vælg opret
forbindelse uden at konfigurere, for at
komme i forbindelse med enheden. Det er
dog ikke nødvendigt at bruge programmet,
når det er installeret. Man kan gå direkte
til en stifinder.
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Windows 10 - 1709 update
Efter 1709 opdatering kan denne fejl
meddelse forekomme, når registreringsdatabase værktøjet køres(som
administrator). Gå til kontrolpanel/
programmer og funktioner. Her er en liste
over installerede programmer. Afinstaller
WMDC hvis det er listet og genstart. Tilslut
kontrol enhed til PC med kabel. Enheden
vil da installere WMDC. Følg installationsanvisningerne.
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