
1. Atsisiunčiame instaliacinį failą, kurio pavadinimas „scalex_setup1-43-1“, jį galima rasti adresu 

https://www.kemek.eu/en/product/scale-expert-installation-files/ (rekomenduojama naudoti 

naujausią versiją). 

2. Atidarome atsisiųstą .zip formato aplanką. 

3. Aplanko viduje atidarome esantį .exe formato failą. 

4. Pasirenkame kalbą ir spaudžiame mygtuką „Ok“ (visos instaliacijos metu rekomenduojama 

laikytis nustatymų pagal nutylėjimą). 

 

5. Naujai atidarytoje lentelėje pasirenkame mygtuką „Toliau“ 

 

  

http://www.scaleexpert.eu/Downloads/kemek_se_setup1.43.1.zip
https://www.kemek.eu/en/product/scale-expert-installation-files/


6. Programos įdiegimo būdą paliekame pagal nutylėjimą ir spaudžiame mygtuką „Toliau“ (Esant 

būtinybei įdiegimo būdą galima keisti).  

 

7. Pasirenkame konfigūraciją pagal turimą licenciją ir spaudžiame „Toliau“. 

a. Lite – Mettler Toledo tipo svarstyklėms. 

b. Standard - bet kurio tipo svarstyklėms. 

c. Advanced (LED board) - skirta sąveikauti kartu su švieslente. 

d. Traffic control (Traffic lights) - skirta šviesoforo valdymui. 

e. Traffic control (Traffic barriers) - skirta užtvaro valdymui. 

f. Number recognition - skirta numerių atpažinimui 

 



8. Paliekame pagal nutylėjimą nustatytą programos įrašymo direktoriją ir spaudžiame „Toliau“ 

(Esant būtinybei direktoriją galima keisti).  

 

9. Paliekame pagal nutylėjimą nustatytą Start Menu aplankalą, kuriame bus sukurtas programos 

trumpinys ir spaudžiame „Įdiegti“ (Esant būtinybei direktoriją galima keisti). 

 



10. Diegimo eigoje atsiras langas su kalbos pasirinkimu, pasirenkame kalbą ir spaudžiame mygtuką 

„OK“. Šis langas, tai programa „FireBird“, kuri yra reikalinga  programos „Scale Expert“ 

duomenų bazei ir sklandžiam veikimui. 

 

11. Spaudžiame mygtuką „Next“. 

 



12. Perskaitome programos „Firebird“ licenciją ir jeigu su ja sutinkame, pažymime rutuliuką prie 

užrašo „I accept the agreement“.Tai atlikus spaudžiame mygtuką „Next“ . 

 

13. Perskaitome informaciją apie programą „Firebird“ ir spaudžiame mygtuką „Next“. 

 



14. Paliekame programos įrašymo direktoriją pagal nutylėjimą ir spaudžiame mygtuką „Next“ (Esant 

būtinybei direktoriją galima keisti). 

 

15. Įsitikiname, kad rutuliukas pažymėtas prie „Super Server binary“ ir spaudžiame mygtuką „Next“. 

 



16. Paliekame pagal nutylėjimą nustatytą „Start“ meniu aplanką, į kurį bus pridėtas programos 

trumpinys ir spaudžiame „Next“ (Esant būtinybei direktoriją galima keisti). 

 

17. Įsitikiname ar pažymėti laukai, kurie apibrėžti žemiau pavaizduotoje nuotraukoje ir spaudžiame 

mygtuką „Next“. 

 



18. Dar kartą peržvelgiame ar nustatyti programos diegimo parametrai atitinka mūsų lūkesčius ir 

spaudžiame mygtuką „Install“. 

 

 

19. Pasibaigus programos „Firebird“ diegimui atsidarys informacinis langas, jį peržvelgę spaudžiame 

mygtuką „Next“. 

 



20. Pažymime varnelę šalia klausimo „Start Firebird Service now?“ ir spaudžiame mygtuką „Finish“. 

 

21. Pasibaigus programos „Firebird“ diegimui atsidarys kitas langas su kalbos pasirinkimu, tai 

yra programos „Report Manager“ įdiegimas, ši programa naudojama ataskaitų generavimui. 

Pasirenkame kalbą ir spaudžiame mygtuką „OK“. 

 



22. Spaudžiame mygtuką „Next“. 

 

23. Patvirtiname sutikimą pažymėdami rutuliuką šalia „I accept the agreement“ ir spaudžiame 

mygtuką „Next“. 

 



24. Paliekame programos įrašymo direktoriją pagal nutylėjimą ir spaudžiame mygtuką „Next“ (Esant 

būtinybei direktoriją galima keisti). 

 

25. Paliekame komponentų pasirinkimą pagal nutylėjimą ir spaudžiame mygtuką „Next“. (Esant 

būtinybei pasirinkimą galima keisti). 

 



26. Paliekame pagal nutylėjimą nustatytą „Start“ meniu aplanką, į kurį bus pridėtas programos 

trumpinys ir spaudžiame „Next“ (Esant būtinybei direktoriją galima keisti). 

 

27. Pasirenkame ar bus sukurta programos ikonėlė ant darbastalio (Rekomenduojama atžymėti 

varnelę) ir spaudžiame mygtuką „Next“. 

 



28. Spaudžiame mygtuką „Install“. 

 

29. Pasibaigus programos „Report Manager“ diegimui spaudžiame mygtuką „Finish“. 

 



30. Pasibaigus programos „Scale Expert“ diegimui, spaudžiame mygtuką „Toliau“. 

 

31. Pažymime varnelę šalia „Leisti ScaleExpert 1.43.1 “Spaudžiame mygtuką „Baigti“. 

 



32. Atlikus instaliaciją, programa pasileis pirmą kartą automatiškai. Jei sistema nepasileidžia, 

pagalbos ieškokite svetainėje adresu https://www.kemek.eu/.

 

https://www.kemek.eu/

