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”SIM-palikan yhteys menetetty” ongelman tarkastus 
Tämä on uusin versio näistä ohjeista. 

Seuraava virheilmoitus saattaa olla tuttu: 

 

Joskus tämä tulee, vaikka SIM näyttää olevan kiinni aivan normaalisti. Seuraavan tarkastuslistan avulla 

voidaan selvittää ongelman aiheuttaja: 

Kaikille SIM-palikoille 

Yleisohjeita 

 Varmista, että SIM on portissa tiukasti kiinni. Poista ja kiinnitä palikka uudelleen, jotta Windows 

tunnistaisi sen. 

 Jos SIM on USB-tikku, siihen pitäisi syttyä valo. 

 Varmista, että SIM on fyysisesti ehjä. 

Tärkeää: Jos SIM-palikan kuori on löystynyt tai irti, ota yhteyttä Mastercam-jälleenmyyjään palikan 

vaihtamista varten. Älä yritä korjata sitä itse.  

  

 Jos kuori ei ole kiinni kunnolla tai se on jollakin muulla tavoin vahingoittunut, SIMissä saattaa syntyä 

oikosulku ja se voi kuumeta ja syttyä palamaan. 

 Suorita HaspX.exe tai NhaspX.exe ja varmista, että kaikki tiedot ovat oikein. 

 Asenna uusin HASP-ajuri. 

 NetHASPia käytettäessä tulee tarkistaa ajuri sekä lisenssipalvelimella ja kaikilla työasemilla. Voit 

ladata uusimman Mastercamin websivulta: http://www.mastercam.com/en-us/Support-

Downloads-Drivers-and-Applets  

 Vaihda porttia. 

 Kokeile SIMiä johonkin toiseen porttiin. 

 Kokeile SIMiä johonkin toiseen tietokoneeseen. 

 Poista mahdollisesti käytössä olevat muut suojauspalikat. 

http://www.mastercam.com/en-us/Support-Downloads-Drivers-and-Applets
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 Tarkasta, onko SIMillä yhteensopivuusongelmia jonkin toisen ohjelman kanssa. Joissakin tapauksissa 

viruksentorjunta- ja vakoilunestoohjelmat ovat aiheuttaneet yhteensopimattomuutta.  

 Poista tällaiset ohjelmat käytöstä. Jos ongelmaa ei enää ole; käyttäjä voi päättää, asentaako 

toisen ohjelman, vai siirtääkö suojauspalikan toiseen järjestelmään. (Black ICETM on eräs ohjelma, 

jonka kanssa ongelmia on esiintynyt.) 

Virranhallinta-asetukset—erityisesti USB ja kiintolevy 
Tietokoneen virranhallinta-asetukset saattaa myös joutua ristiriitaan SIMin kanssa. Toimi seuraavien 

ohjeiden mukaan: 

 USB-asetukset 

1. Käynnistä Windowsin Ohjauspaneeli. 

2. Valitse Laitehallinta. 

3. Avaa USB-ohjaimet. 

4. Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä kohdasta USB-pääkeskitin ja valitse Ominaisuudet. 

5. Valitse Virran hallinta -välilehti.  

6. Poista valinta ruudusta Salli tietokoneen sammuttaa tämä laite virran säästämiseksi. 

7. Klikkaa OK. 

 Virranhallinta-asetukset 

1. Käynnistä Windowsin Ohjauspaneeli. 

2. Valitse Virranhallinta-asetukset. 

3. Valitse aktiivisen virranhallinnan kohdalta Muuta suunnitelman asetuksia. 

4. Valitse kuhunkin virrankäyttömallin asetukseen Ei koskaan. 

5. Valitse Muuta virranhallinnan lisäasetuksia. 

6. Menen USB-asetukset kohtaan ja poista käytöstä yksittäiset asetukset,  

kuten USB:n valikoivan keskeytyksen asetus. 

7. Valitse Käytä, OK, seuraavaksi Tallenna muutokset. 

 Verkkokortin virranhallinta-asetukset 

1. Käynnistä Windowsin Ohjauspaneeli. 

2. Valitse Laitehallinta. 

3. Hae käytössä oleva verkkokortti kohdasta Verkkosovittimet. 

4. Klikkaa sitä hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla Ominaisuudet.  

5. Valitse Virran hallinta -välilehti. 

6. Poista valinta ruudusta Salli tietokoneen sammuttaa tämä laite virran säästämiseksi. 

7. Klikkaa OK. 

Emulaattori-tiedostot 

 Tarkista HASP emulaattori-tiedostojen olemassaolo Katso lisätietoja tästä artikkelista Knowledge 

Base sivulta.  

Päivitä Mastercam 

 Päivitä Mastercamin uusimpaan versioon 

https://kb.mastercam.com/KnowledgebaseArticle50227.aspx?Keywords=emulator
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NetHASP-suojausavaimen lisätiedot 

Lisenssin hallinta (License Manager) 

 License Manager (LM) tulee olla asennettuna palveluna, eikä ohjelmana. 

 Varmista, että sinulla on LicenseManagerin viimeisin versio asentamalla se viimeisimmältä CD:ltä, 

DVD:ltä tai USB-tikulta tai lataamalla suoraanMastercamin sivustolta. 

 Lisätietoja löytyy Järjestelmänvalvojan oppaasta.  

 Varmista, että License Manager on päällä. 

 Siirrä LM ja NetHASP toiselle koneelle ilman muita suojauslaitteita, virustorjuntaa, spyware-ohjelmia, 

palomuuria tai muita suojausohjelmistoja. 

Nethasp.ini tiedosto 

 Varmista, että Nethasp.ini tiedostossa on seuraavat asetukset: 

[NH_COMMON] 

NH_TCPIP = Enabled 

NH_IPX = Disabled 

[NH_TCPIP] 

NH_SERVER_ADDR = 123.45.678.90 

NH_USE_BROADCAST = Disabled 

 Yleensä Aikakatkaisun perusarvot ovat riittävät, joten arvojen muuttaminen on tarpeellista 

ainoastaan, mikäli NetHASP on yhdistetty hitaaseen tai ruuhkaiseen asemaan. 

NH_SESSION=<m> 

NH_SEND_RCV=<n> 

Arvot m ja n ovat sekunneissa. Oletuksena m on 2 sekuntia ja n on 1 sekunti. 

 Lisätietoja löytyy Järjestelmänvalvojan oppaasta. 

Virtuaalinen erillisverkko eli Virtual Private Network (VPN) 
NetHASPin käyttö VPN-verkossa ei ole tuettu. 

Mikäli mikään muu ei ole ratkaissut ongelmaa… 
 Ota yhteyttä tekniseen tukeen info@zenex.fija kerro meille kaikki mitä olet yrittänyt. Käytä 

tarkistuslistaa viitteenä. 
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