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Copyright 

 

Læs denne betjeningsvejledning igennem inden installation og brug af softwaren. Fejl 

og skader, som skyldes utilstrækkeligt kendskab til betjeningsvejledningen, er ikke 

dækket af garantien. 
 

© HORN GmbH & Co. KG. Alle rettigheder forbeholdt. 

 

Tekst, tegninger og design er ophavsretligt beskyttet. Eftertryk og kopiering, også i 

uddrag, må kun ske efter skriftlig tilladelse. Vi forbeholder os retten til tekniske 

ændringer. 
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1. Sikkerhedsanvisninger 

Softwaren er programmeret efter det aktuelle tekniske niveau og anerkendte 

sikkerhedstekniske regler. Der kan dog opstå fare for datatab ved forkert brug. 

Anvisningerne i denne betjeningsvejledning, især sikkerhedsanvisningerne og de 

afsnit, der er kendetegnet med advarselshenvisninger, skal altid følges. 

Advarsler og symboler 

I betjeningsvejledningen anvendes følgende tegn til særligt vigtige oplysninger. 

Særlig henvisning 

Særlige oplysninger og instruktioner og forbud til forhindring af skader. 

Pas på 

Organisatoriske foranstaltninger 

Denne betjeningsvejledning skal altid opbevares tilgængeligt på anvendelsesstedet! 

Alle personer, der tager sig af installation og betjening af softwaren, skal have læst og 

forstået hele betjeningsvejledning.  

Kvalificeret personale 

Personalet for installation og betjening af softwaren skal have de relevante 

kvalifikationer til disse arbejdsopgaver. Det er op til lederen at sørge for personalets 

ansvarsområde, kompetence og tilsyn. Har personalet ikke den nødvendige 

ekspertise, skal de have træning og undervisning. Desuden skal lederen sikre, at 

personalet helt har forstået indholdet i betjeningsvejledningen. 
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2. Versionsoplysninger 

2.1. HD Manager eco 

 

 
 

Programmet HD Manager eco arbejder kunkunkunkun med tankstandere af typen HDM eco. 

 

Skal der administreres flere standertyper med et program (HDM eco og HDM 4), 

kræver det programmet HD Manager 7 (fuld eller Basic version). 

 

Under firmalogoet vises den aktuelle programversion. 
 
De viste flag kan bruges til at ændre sproget til programudførelsestid. Sproget kan 

ændres i de pågældende filer. Yderligere oplysninger hertil findes i området Hjælp. 

 

Med programmet HD Manager eco kan der ikke indlæses standere af typen HDM 4.  
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2.2. Eco-version 

 

 
 

Med programmet HD Manager eco er følgende valgmuligheder tilgængelige: 

 

– Direkte indlæsning af tankningsdata i HDM eco med den serielle grænseflade 

– Data indlæst med dataimport i HDM eco fra et USB-stick 

– Listeudlæsning af tankningsdata 

– Tankningsdata indlæst med dataeksport 

– Behandling af fører- og køretøjsstamdata 

– Indstilling af udledningsmuligheder med den serielle grænseflade 

– Indstilling af tankparameter med den serielle grænseflade 

– Grafisk visning af data i programmet 
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3. Lyninstallation 

3.1. Forbindelse USB 

 

3.1.1. Forbindelse Anordning 

 

Til indlæsning med SD-kort eller USB-stick skal den viste post vælges og gemmes 

under Kommunikation. 

 

 
 

AlternativtAlternativtAlternativtAlternativt kan man i menuen under Import også indlæse en relevant importfil. Ved 

import oprettes automatisk en ikke-eksisterende stander med den indstillede 

apparatadresse (+1). 

 

Apparatadressen er vigtigt, hvis flere standere kommunikerer med et HD Manager-

program. 
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3.1.2. Dataoverdragelse af stamdata 

 

 
 

For at importere stamdata fra et USB-stick, skal dette først tilsluttes USB-stikket for 

HDM eco. De aktuelle stamdata skrives derefter som fil til USB-sticket.  

Denne fil (DATAOUT.TXT) kan da vælges med programmet HD Manager på USB-
sticket, og med den pågældende knap Importer importdata indlæses i programmet. I 
modsætning til den serielle dataoverførsel overføres dog ingen udledningsmuligheder 

eller tankparametre. 

 

Denne dataoverførsel er også mulig den anden vej. Med knappen Eksport skrives 
fører- og køretøjsstamdata på USB-sticket. Sættes USB-sticket nu i USB-drevet for 

HDM eco, indlæser HDM eco de pågældende data, og opretter de pågældende fører- 

og køretøjsdata. 

 

Statussen for dataoverførslen vises som statuslinje i skærmbilledet. 
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3.1.3. Import af udledningsdata 

 

 
 

Med import fra databærer (USB-stick) importeres udledningsdata fra et USB-stick. 
Dette kræver USB-tilslutning på pc'en.  

 

Dataene fra standeren skrives til USB-sticket, og kan således indlæses fra 

programmet. Udledningsdataene på USB-sticket hedder: "DATAxxxx.TXT“ hvor xxxx 

står for det løbende filnummer.  

 

Vælg importfil for at importere den pågældende fil. Med knappen Importer 
importmappe forsøger systemet at importere alle TXT-filer, der findes i den valgte 
mappe. Indeholder filerne ingen udledningsdata, registreres disse under import, og 

ignoreres af programmet. 

 

Ved dataimport oprettes automatisk en stander, hvis denne endnu ikke findes i 

programmet. 
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3.2. Seriel forbindelse 

 

3.2.1. Forbindelse Anordning 

 

 
 

For kommunikation med standeren skal der angives en Betegnelse, og den aktuelle 
forbindelsesindstilling (Kommunikation) med standeren skal vælges. Efter lagring af 
indstillingen kan dataene i standeren indlæses eller sendes til standeren. 

 

Blev der angivet en adgangskode til standeren, skal den indtastes her. En 
eksisterende adgangskode kan også ændres i dette display, og sendes til standeren. 

For at kunne kommunikere med en stander skalskalskalskal den rigtige apparatadresse vælges. I 
standerens leveringstilstand er denne adresse 0. 

 

Apparatadressen er vigtigt, hvis flere standere kommunikerer med et HD Manager-

program. 



HD Manager 7 11 

3.2.2. Dataoverdragelse af stamdata 

 

 
 

 

Efter konfiguration af forbindelsen kan de eksisterende data for standeren indlæses. 

Ved første dataindlæsning skal alle data indlæses. Der skal hertil sættes flueben ved 

Køretøj og førerdata, Udledningsmuligheder og Tankparameter.  
 

Tryk på knappen Indlæs stamdata for at starte dataindlæsning for standeren. I 
programmets statuslinje vises den aktuelle status på dataindlæsningen. Lykkedes 

indlæsningen, kan de aktuelle udledningsdata nu importeres i menuen HD Manager – 
Import. 
 

Desuden kan kommunikationen med standeren overvåges med knappen LOG. Et nyt 
programvindue åbnes. 
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Vinduet LOG kan også bruges til fejlanalyse.  
 

 
 

Cancel Connection: Forbindelsen kunne ikke oprettes. Det blev forsøgt at overføre 

koden, men standeren svarede ikke. Der kan være valgt en forkert COM-port. 
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Code ERROR: Det blev forsøgt at indlæse en stander med en forkert indtastet 

adgangskode. 

 

Ved en vellykket dataoverførsel vises den aktuelle status i programmets statuslinje 

(f.eks.: CONFIG 6). 

 

 
 

Lykkedes forbindelsen, vil der efter endt overførsel stå OK i statuslinjen. 
 

 
 

Lykkedes forbindelsen ikke, foretages 3 forsøg på at indlæse eller overføre dataene 

(RETRY 1..3). 
 

 
 

Lykkedes forbindelsen ikke, viser statuslinjen ERROR. 
 

 
 

Der kan være mange årsager til fejlen: 

– Forkert COM-port valgt 

– Defekt kabel 

– COM-port defekt 

– Defekt socketmodem på HDA-styrekort 
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3.2.3. Import af udledningsdata 

 

 
 

Med knappen Indlæs data indlæses standerens aktuelt eksisterende udledningsdata. 
Hvis føreren eller køretøjet er oprettet manuelt til standeren uden uden uden uden efterfølgende 

indlæsning af stamdata, oprettes den bekendte fører eller køretøj ikke automatisk i 

programmet ved import af udledningsdata. Denne automatisk oprettede fører eller 

køretøj har intetintetintetintet PIN- eller transpondernummer i programmet, så disse skal 

importeres med Indlæs stamdata (se menuen Stamdata).  
 

Følgende valgmuligheder kan indstilles: 

– Slet efter indlæsning 

– Indstil tid/dato 

 
Sættes flueben ved Slet efter indlæsning, slettes de udledninger, der overføres til 
programmet, efterfølgende automatisk fra standeren (i praksis betyder dette, at de 

kendetegnes som "allerede overført"). Sættes der ikke flueben, overføres alle 

udledninger samt nye udledninger ved næste indlæsning. Alerede indlæste 

udledninger genkendes og oprettes ikke dobbelt. 

 
Indstil tid/dato sender under dataindlæsning systemtiden fra pc'en til standeren, og 
opdaterer den. 

Mens en udledning er i gang på standeren, er dataindlæsning ikke mulig. 



HD Manager 7 15 

 

Det aktuelle forløb af dataindlæsningen vises i statuslinjen. Protokollen viser, hvor 

mange udledningsdatasæt der indlæses på standeren. Antallet af nye eller allerede 

importerede datasæt vises her separat. 
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4. HD Manager 

4.1. Import 

 

Se menupunkt 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 USB eller 3.2.33.2.33.2.33.2.3 Seriel 

 

4.1.1. Indlæsningsinterval kun seriel 

 

 
 

Et indlæsningsinterval startes og stoppes i dette display. Der vises planlagte 
udledninger for de næste 15 minutter. 

 

Et startet interval, vises i statuslinjen. 
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4.2. Indlæsningsinterval 

 

 
 

Indlæsningsintervaller kan frit oprettes for en stander med seriel tilslutning. Den 

automatiske indlæsning kan ske dagligt eller begrænses til bestemte ugedage. Til 

indlæsningstiden vælges og gemmes timer og minutter i trin på 15 minutter. 

 

En dataindlæsning kan ikke ske under en igangværende udledning på standeren. 

  

Indlæsningsintervallet startes og stoppes i menuen HD Manager – Import. 
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4.3. Lister 

 

 
 

Der kan oprettes forskellige udlæsningslister. Ved en liste med tankdata kan denne 

begrænses til et tidsrum. Denne liste kan udstedes, sorteret efter dato - faldende eller 

stigende - efter køretøj, fører eller udledningsmængde. 

 

Fører- og køretøjsdata kan udstedes som en liste, sorteret efter navn eller nummer. 

Har brugeren indtastet en administrator-adgangskode, udstedes 

kode/transpondernummer samt PIN sammen med listen. 

 

Hvis der på standeren oprettes opgavenumre sammen med de enkelte udledninger, 

kan der oprettes opgavelister for de enkelte opgaver. 
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Eksempel på betjening: Øverst til venstre i displayet  

 

 
 

De første 3 symboler er til at tilpasse displayet til: optimal størrelse, 100 %, i bredden. 

Piletasterne er til at bladre gennem de enkelte rapportsider. Med printersymbolet kan 

udskrivningsindstillingen tilpasses og rapporten udskrives. Luk afslutter displayet og 

en ny rapport kan oprettes. 

 

Nederst til venstre vises de tilgængelige eksempelsider.  

For at kunne vise rapporter skal der være installeret en printerdriver. 
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4.4. Dataeksport 

 

 
 

Med funktionen Dataeksport gemmes de udvalgte data for det udvalgte tidsrum i en 
tekstfil. Afgrænseren til eksportfilen kan vælges frit. Bruger man f.eks. komma, kan 

filen åbnes og vises med Excel. 

 

XC-Master-formatet findes af kompatibilitetsårsager til ældre applikationer. 

 

 
 

Ved automatisk dataeksport eksporteres de nye indlæste udledningsdatanye indlæste udledningsdatanye indlæste udledningsdatanye indlæste udledningsdata i den 

udvalgte Excel-mappe. Sæt flueben for at aktivere eller deaktivere den automatiske 

eksportfunktion. De data, der skal eksporteres, kan indstilles under Data samt 
Eksportindstillinger. Skal datasæt ikke vedhæftes, oprettes en ny fil for hver eksport. 
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5.  Stamdata 

5.1. Administrator adgangskode 

 

 
 

Administratorens adgangskode er ved levering af softwaren tomtomtomtom. Der kræves ingen Der kræves ingen Der kræves ingen Der kræves ingen 

indtastningindtastningindtastningindtastning. Efter start er brugeren automatisk logget på som administrator. Området 

Administration kan beskyttes mod uautoriseret brug ved at ændre adgangskoden. 
 

Når brugeren er logget på som administrator og der trykkes på knappen Logout, kan 
de pågældende undermenuer ikke åbnes. Når du har indtastet adgangskoden og 

trykket på knappen Login, står alle funktioner til rådighed for dig. 
 

Adgangskoden kan ændres i menuen Administration – Adgangskode. 
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5.2. Forbindelse 

 
 

Se menupunkt 3333.1.1 .1.1 .1.1 .1.1 USB eller 3.2.13.2.13.2.13.2.1 Seriel 
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5.3. Valgmuligheder 

 

 
 

I Valgmuligheder foretages indstillingerne for standeren. Ændringer kan sendes til 

standeren (se Dataoverførsel). 
 

Køretøj: For køretøjet kræves inden start af udledning en kode eller 

transponderidentifikation på standeren, eller et valgfrit PIN-nummer (se menuen 

Køretøj) 
 

Fører: For fører kræves inden start af udledning en kode eller 

transponderidentifikation på standeren, eller et valgfrit PIN-nummer (se menuen 

Fører) 
 

Opgave: Et opgavenummer til udledning kan valgfrit anmodes på standeren. 
Udlæsningslister til en opgave kan oprettes i menuen HD Manager – Lister 
 

KM-stand: Køretøjets kilometerstand kan valgfrit indtastes inden udledning. 

Derudover kan man angive, om dette skal være påkrævet, og om den sidste 

indtastede kilometerstand også skal vises på standeren. 

 

En tankautomat i standeren kan generelt spærres for udledninger eller frigives til 

udledninger.  

 

For HDA eco kan der indstilles en udledningsgrænse, en timeout-udledningstid og en 
maks. udledningstid 
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Hvis automaten spærres, er udledning ikke mulig 

5.4. Dataoverførsel 

 

 
 

Data indlæses af standeren eller sendes til standeren. Når data sendes, skal man først 

bekræfte en sikkerhedsanmodning, da data på standeren kan blive overskrevet. 

 

Fører- og køretøjsdata, udledningsmulighederog tankparameter vælges ved at sætte 
et kryds, og vil blive overført. 

 

5.4.1. Seriel - indlæsning af stamdata 

 

Køretøjs- og førerdata: 

SammenligningSammenligningSammenligningSammenligning: Fører- og køretøjsdata indlæses af standeren. Ændret PIN eller 

transponder opdateres i programmet, og førere og køretøjer, der ikke findes i 

programmet, vil blive oprettet. 

 

OverskrivningOverskrivningOverskrivningOverskrivning: Fører- og køretøjsdata, der findes i programmet, vil blive slettet. 
Anmodet fører og køretøj oprettes i programmet. 

 

Udledningsmuligheder: Indstillingerne udlæses af standeren og opdateres i 

programmet. 
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Tankparameter: Blev en tank oprettet til standeren, indlæses tankparametrene, og de 

gemmes i programmet. 

5.4.2. Seriel - afsendelse af stamdata 

 

Køretøjs- og førerdata: 

SammenligningSammenligningSammenligningSammenligning: Alle førere og køretøjer, der findes i programmet, og som har en 
tildelt kode eller transpondernummer eller PIN, sendes til standeren og oprettes eller 

opdateres. 

 

OverskrivningOverskrivningOverskrivningOverskrivning: Alle eksisterende førere og køretøjer slettes fra standeren. Alle førere 
og køretøjer, der findes i programmet, og som har en tildelt kode eller 

transpondernummer eller PIN, sendes til standeren og oprettes. 

 

Udledningsmuligheder: De indstillede udledningsmuligheder i programmet overføres 

til standeren.  

 

Tankparameter: En tank, der er oprettet i programmet, overføres til standeren med 

sine parametre. Understøtter standeren ikke denne funktion, slettes den automatisk 

fra programmet. 

 

5.4.3. Dataoverførsel med USB-stick 

 

Se menupunkt 3.1.2 3.1.2 3.1.2 3.1.2 USB 
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5.5. Køretøj 

 

 
 

Indlæste køretøjsdata fra standeren kan behandles i dette display. Til hvert køretøj 
kan der indstilles en udledningsgrænse. Indtastningsvinduet til kilometerangivelse 
kan indstilles her. Tankninger skal udføres i dette vindue. Indtastningen kan også 

foretages i driftstimer. Den maksimale udledningstid pr. tankning i minutter kan 
indstilles individuelt for hvert køretøj. 

 

Nye køretøjer kan også oprettes her. For oprettelse skal der indtastes en kode. Der 
kan anmodes om PIN i tillæg til kode (dobbeltidentifikationssystem). I stedet for 
koder kan et køretøj, efter det er gemt, tildeles et transpondermærkat til 

identifikation på standeren.  

 

I menuen Tilladelse indstilles statussen på det enkelte køretøj for standeren. 
Ændrede data eller nyoprettede køretøjer sendes via menuen Dataoverførsel til 
standeren. 

 

For hvert køretøjsnummer kan der angives et tilsvarende displaynavn. Dette letter 
læsbarheden af lister og analyser. 

Har føreren eller køretøjet ingen kode eller transpondernummer, er disse blevet 

oprettet automatisk af programmet ved indlæsning af udledningsdata. I menuen 

Dataoverførsel skal de tilhørende fører- og køretøjsdata indlæses fra standeren. 
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5.6. Fører 

 

 
 

Indlæste førerdata fra standeren kan behandles i dette display. 
 

Nye førere kan også oprettes her. For oprettelse skal der indtastes en kode. Der kan 
anmodes om PIN i tillæg til kode (dobbeltidentifikationssystem). I stedet for koder 
kan et køretøj, efter det er gemt, tildeles et transpondermærkat til identifikation på 

standeren.  

 

I menuen Tilladelse indstilles statussen på den enkelte fører for standeren. 

 

Ændrede data eller nyoprettede førere sendes via menuen Dataoverførsel til 

standeren. 

 

For hvert førernummer kan der angives et tilsvarende displaynavn. Dette letter 

læsbarheden af lister og analyser. 

 

Har føreren eller køretøjet ingen kode eller transpondernummer, er disse blevet 

oprettet automatisk af programmet ved indlæsning af udledningsdata. I menuen 

Dataoverførsel skal de tilhørende fører- og køretøjsdata indlæses fra standeren. 
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5.7. Tilladelse 

 

 
 

Der vil, afhængigt af valg, blive vist de førere eller køretøjer, der findes i 

programmet. En fører/køretøj kan frigives, spærres eller ikke være til stede på 
standeren.  

For at ændre statussen på en post skal der sættes flueben ved den pågældende post, 

hvorefter der trykkes på den nye statusknap under statuskolonnen. Skal alle poster 

vælges, kan fluebenet sættes i overskriften. 

 

BemærkBemærkBemærkBemærk: Hvis en post er sat til sletning, men statusændringen endnu ikke er overført 

til standeren, kendetegnes dette i displayet med et **** ved siden af nummeret. Først når 

fører- og køretøjsdata er sendt til standeren via menupunktet Dataoverførsel, vises et 
–––– ved siden af nummeret. 
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5.8. Tank og produkter 

 

 
 

Har standeren valgmuligheden "Tankfyldemåler", kan den tilhørende tank 

konfigureres i denne menu. Den pågældende tank- og sensorparameter skal indtastes 
her, og de kan også ændres her. 

Ved aktiveret tankovervågning er udledning ikke mulig på standeren, så snart 
fyldestandsmåleren når en værdi under den indstillede Minimummængde. 
 

Tankparameteren kan i menuen Dataoverførsel sendes til standeren eller indlæses til 
standeren. 
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5.9. Transponder 

 

 
 

 

Transpondermærker kan tildeles køretøjer og førere. For at udføre 

dette på pc'en skal der være tilsluttet en transponderlæser på pc'en. 
Hvis transponderlæseren er tilsluttet COM-porten, skal denne vælges.  

Når transpondernummeret er blevet udlæst, kan det tildeles et 

køretøj eller fører. Dobbelt tildeling af et nummer til 2 forskellige 

køretøjer eller førere er ikke mulig. 

 

Er der tilsluttet en transponderlæser (se billedet) via USB-porten, skal 

transponderen indlæses med denne. Den røde led bliver grøn, og 

transponderen kan tildeles. 

 

Med menuen Dataoverførsel overføres identifikationen for køretøj og fører til 
standeren. 
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6. Grafik 

6.1. Udledningsmængde 

 

 
 

 

Importerede udledningsdata kan vises grafisk på forskellige måder. Visningen kan 

begrænses til et tidsrum. 
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7. Administration 

7.1. Adgangskode 

 

 
 

 

I dette display kan man ændre adgangskoden. I softwarens leveringstilstand er 
adgangskoden tomtomtomtom, dvs. der er ikke angivet nogen adgangskode. 

 

Så snart adgangskoden ændres, skal den aktuelle adgangskode indtastes for 
menuområderne Stamdata, Regning, Grupper, Ekstern tankning samt Administration, 
for at kunne foretage ændringer. Når man logget ud, sikres områderne igen. 

 

Ønskes denne beskyttelse mod uautoriseret adgang ikke, skal man lade 

indtastningsfeltet for adgangskode være tomt, eller rydde begge indtastningsfelter og 

efterfølgende trykke på knappen Gem. 
 

 

Husk din adgangskode! 
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7.2. Km-stand 

 

 
 

 

Har man ved udledning på standeren glemt at indtaste eller indtastet en forkert 

kilometerstand, kan den rettes eller reguleres her. Søgningen efter en udledning kan 

begrænses til et køretøj eller et tidsrum. Kilometerstanden indtastes i feltet Rediger 
kilometerstand, og skal efterfølgende gemmes med knappen Gem. 
 

Sletning af en enkelt udvalgt tankning er også muligt i dette display. Når man har 

trykket på knappen Slet, skal man efterfølgende bekræfte sikkerhedsspørgsmålet. 
 

 

En ændret kilometerstand overføres ikke til standeren. 
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7.3. Slet 

 

 
 

 

Data, der ikke længere skal bruges, kan slettes. Hvis der på standeren arbejdes med 

en opgaveanmodning, kan man også slette en opgave for det valgte tidsrum. 

En speciel funktion er sletning af NUL-tankninger. NUL-tankninger er importerede 

udledninger med en udledningsmængde på 0 liter. Disse tankninger kan fjernes med 

funktionen Slet i programmet. 
 

Fører, køretøj og opgavenummer kan også slettes enkeltvis i programmet. 
 

Vær særligt opmærksom på den viste bemærkningstekst i programmet ved sletning: 

 

Når en fører, køretøj eller tankstander slettes, vil alle udledningsdata hertil også 

blive slettet. 
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7.4. Database 

 

 
 

 

Til backup- eller supportformål er det muligt at gemme programmets aktuelle 

database i en anden udvalgt mappe. 
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8. Hjælp 

8.1. Hjælp 

 

 
 

 

Version viser operativsystemet, som programmet aktuelt kører på. Dette kan være 

nyttigt til supportformål. 

 

Klik på det viste link    http://www.tecalemit.de/http://www.tecalemit.de/http://www.tecalemit.de/http://www.tecalemit.de/ for at åbne standardbrowseren, som 

vil vise denne side på internettet. På denne webside findes vigtige oplysninger om 

programmet HD Manager. Opdateringer kan downloades her. 

 

Findes en nyere programversion på internettet end den, der er installeret (den 

aktuelle version vises i menuen HD Manager under logoet Horn), så kan denne 

downloades fra internettet. For at installere den nyeste version skal man bare 

dobbeltklikke på HDManagerSetup.exe. Følg anvisningerne til installationen, og Følg anvisningerne til installationen, og Følg anvisningerne til installationen, og Følg anvisningerne til installationen, og 

afvis erstatning af databasen.afvis erstatning af databasen.afvis erstatning af databasen.afvis erstatning af databasen. 

 

Med knappen PDF åbnes denne hjælpefil. Hjælpefilen med navnet "HD Manager 7 

XX.pdf" skal hertil befinde sig i installationsmappen.  

 

Sprogfilerne befinder sig ligeledes i programmappen i undermappen "Speech". Filerne 

med filendelsen INI kan her åbnes og redigeres manuelt. Ved en opdatering installeres 

disse filer dog igen, her skal der laves en manuel backup. 
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I softwarens arbejdsmappe findes programindstillingerne og databasen. 

 

Knappen COM-test åbner en grænsefladetest i nederste del af displayet. For at teste, 
om pc'ens COM-port ikke er defekt, skal der indføres et loopstik i denne COM-port. 

Når der er valgt COM-port og trykket på knappen Test, vises statussen: Rød = defekt, 
Grøn = COM-port virker. 
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