MDX-645P / 655P
Battery Conductance and
Electrical System Analyzer
För 6 & 12-volt startbatterier
och 12 & 24-volt start- & laddningssystem
(endast MDX 655 P)

INSTRUKTIONSMANUAL

Innehåll
Riktlinjer för säkerhet

5

Registera din MDX-Serie-testare

7

Display och knappsats

7

Användning
UP
P och DOWN pilknappar

8

ENTER knapp

8

BACK/PRINT knapp

8

MENU knapp

8

Alternativ-menyn

9

Förberedelser inför test

10
10

Ansluta testaren

Batteritest

11

Testresultat

12

14

Testa startsystem
Testresultat startsystem

14

Testa laddningssystem

15
15

Testresultat laddningssystem

www.midtronics.com

•2•

Testmeddelanden

17

Felmeddelanden

18

Underhåll och felsökning

19

Ändra montering av kabel

19

Ändra skrivarpapper

20

Felsökning skrivare

21

Felsökning display

21

Byta batteri

21

•3•

www.midtronics.com

!
Riktlinjer för säkerhet
Eftersom det finns risk för kroppsskador ska du alltid vara mycket
försiktig när du arbetar med batterier. Se upp med statisk elektricitet.
Batterier, terminaler och relaterade tillbehör innehåller bly .
Tvätta alltid händerna efter hantering.
Testaren testar 6 & 12-volts Standard, AGM, Spiral och GEL-batterier.
Den visar testresultaten på några sekunder och har en inbyggd skrivare
som gör att du kan erbjuda kunderna en kopia av resultaten.
Ytterligare funktioner inkluderar möjligheten att:
• Testa start- och laddsystem
• Testa batterier från nominellt 100 till 2.000 CCA
• Upptäcka dåliga celler
• Skydd mot omvända poler
• Testa urladdade batterier
• Testa flera riskklassificeringssystem
• Tillhandahålla ett flerspråkigt användargränssnitt

www.midtronics.com
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Registrera din MDX-serie-testare
Innan du använder testaren rekommenderar vi att du registrerar den på nätet för
att aktivera garantin. Registreringen kommer också att göra det snabbare och enklare
för dig att få teknisk support och service.
För att registrera dig, logga in på www.midtronics.com / warranty.html och ha ditt
serienummer nummer redo. Numret finns längst ner på etiketten på baksidan av testaren.

Serienummer

Display och Knappsats
När du först ansluter en testare till ett batteri, fungerar den som en voltmeter
när du trycker på ENTER.
VIKTIGT: Om du ansluter testare till en spänningskälla på mer än 30 Vdc,
kan det skada testarens kretsen.
Den menystyrda displayen kommer sedan att guida dig steg för steg genom
testet.
Använd knappsatsen för att bläddra och välja alternativ på menyn.
När du ska stänga av testaren, när den inte är ansluten till batteriet, håller du
nere MENU-knappen.

www.midtronics.com
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Användning
Skrivare

Utslag

Displayen visar
testresultat

Uppmätt
spänning
Uppmätt
klassificering

Knappar
verktygsfältet
IR
Utgång

Vald
klassificering

1
1. Pilknappar
Använd dessa tangenter för att välja testparametrar och bläddra till menyn
alternativ.
2. ENTER-knapp
Använd denna knapp för att göra
ett val.
3. TILLBAKA / Skriv ut-knapp
Använd denna knapp för att gå till
föregående steg eller flytta
tillbaka en ruta när du skapar
sidhuvud. Du kan använda denna
knapp för skriva ut resultat med
hjälp av den inbyggda skrivaren.
4. MENU knapp
Använd MENU-knappen för att
komma till huvdmenyn.

2
3
4
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Meny
Förfarande
1. Tryck på MENU-knappen för att komma till menyn.
2. Använd pilknapparna UP och DOWN för att förflytta dig till den rad som du vill redigera.
3. Tryck på ENTER-knappen för att göra den markerade raden redigerbar.
4. Använd pilknapparna UP och DOWN för att välja tecken för den markerade platsen.
5. Tryck ENTER för att flytta till nästa plats.
6. Tryck på MENU-knappen för att återgå till menyn.

Förklaring

Alternativ
Visa / skriv ut

Visa tidigare testresultat. Tryck på PRINTknappen för att skriva ut resultatet.

QC Prov

Ett snabbt test för att kontrollera batteriets status.

Överför data

Överföra det senaste testresultatet till IR Reader.

Utför Test

Starta batteritestet.

Språkval

Välj ett språk för testaren.

Ange adress

Ange adressen som ska visas på sidhuvudet
av utskriften.
(Gräns: 8 rader, 21 tecken per rad)

Tid

Välj 24-timmar eller AM / PM och ställa in tiden.

Datum

Välj datumformat samt ställa in rätt datum.

Räknare

Ta bort eller visa testresultatet av batteri och system.

Kontrast

Justera kontrastinställningen i displayen.

Temperaturenheter

Välj temperaturenheter i grader F eller grader C.

Voltmeter

Automatiskt test av batterispänningen när klämmorna är
anslutna till batteripolerna. Tryck ENTER för
att fortsätta testa batteriet. Tryck BACK för att återgå
till menyn. (Standard: ON)

www.midtronics.com
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Förberedelser före testet

Innan du ansluter testaren:

Rengör batteriets poler med en polkrats.Vid test av sidpolsbatterier, installera och
skruva fast blyterminaladaptrar.
VIKTIGT: Testa inte på stålbultar. Om du inte installerar terminaladaptrar eller
installera terminaladaptrar som är slitna eller smutsiga kan det resultera i felaktiga
testresultat. För att undvika skador, använd aldrig en skiftnyckel till att dra åt
adaptrar mer än 1 / 4 varv.
Om du testar i fordonet, se till att alla tillbehör är avstängda, att nyckeln
inte är i tändningslåset och att dörrarna är stängda.

Ansluta testare

• Anslut den röda klämman till den positiva (+) och den svarta klämman till den
negativa (-) polen.
• För en korrekt anslutning, vicka klämmorna fram och tillbaka. Testaren kräver
att båda sidor av varje klämma är korrekt anslutna före testet. En dålig anslutning
kommer att göra att du får ett meddelande på displayen som säger KONTROLLERA ANSLUTNINGEN
eller RÖR KLÄMMORNA FRAM OCH TILLBAKA. Om meddelandet visas, rengör polerna
och återanslut klämmorna.
• Den bästa testläget är på batteripolerna. Om batteriet inte är tillgängligt, kan du testa
på hjälpstartspolen, men då kan den tillgängliga kraften som syns i testaren vara lägre än
det verkliga värdet.
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Testa batteriet

När du först, ansluter testaren till batteriet, fungerar den som en voltmätare
tills du trycker på ENTER-knappen för att starta testet. Denna funktion kan
avaktiveras i menyn.
När du trycker på RETUR, bläddra till varje parameter med hjälp av pilknapparna
UP eller DOWN och tryck ENTER för att göra ett val. När det uppkommer några
meddelanden under testet, visas de under "Provmeddelanden".
1. BATTERIPLATS: Bläddra och välj I fordon eller Utanför fordon, om
batteriet inte är anslutet till ett fordon. Om du väljer I fordon, kommer du att bli
ombedd att testa start- och laddningssystem.
VIKTIGT: Prestandan på ett start-och laddningssystem beror på batteriets kondition.
Därför är det är viktigt att batteriet är bra och fulladdat innan man gör ytterligare tester.
2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Bläddra och välj bil-, motorcykel eller lastbil.
3. BATTERITYP: Bläddra och välj STANDARD, AGM, SPIRAL eller GEL.
4. BATTERITYP: Bläddra och välj batteriets klassningssystem.
Alla klassificeringssystem finns inte tillgängliga för varje program.
Standard

Beskrivning

Range

JIS #

Japanese Industrial Standard, som visas på ett
batteri som en kombination av siffror och bokstäver.

26A17 genom 245H52

EN

Europa-Norm

100-2000

DIN

Deutsche Industrie-Norm

100-1200

SAE

Society of Automotive Engineers, den
europeiska märkningen av CCA

100-2000

IEC

International Electrotechnical Commission

100–1200

www.midtronics.com
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5. ANGE VÄRDE: Bläddra och välj önskad klassificeringsenhet
Håll ned UP eller DOWN-pilen för att öka rullningshastigheten.
6. Tryck ENTER för att starta testet. Efter flera sekunder visar testaren
resultatet över batteriets tillstånd och den uppmätta spänningen.
Testaren visar också klassificering och klassificeringsenheter.

Resultat batteritest
Utslag
BRA BATTERI

Tolkning
Batteriet kan användas som vanligt.

BRA - LADDA OM

Ladda batteriet helt och använd det därefter som vanligt.

LADDA+PROVA OM

Ladda batteriet och testa igen. Undvik
att ladda batteriet fullt innan omtestning eftersom det
kan orsaka felaktiga resultat. Om LADDA+PROVA visas
igen när du har laddat batteri, byt ut batteriet.

BYT UT BATTERI

Byt batteriet och testa igen. Resultatet kan
också orsakas av en dålig anslutningen mellan batteriets kablar
och batteriet. Efter att du har kopplat bort batteriets kablar,
testa om batteriet och ställ in Utanför fordon på testaren,
innan du sätter tillbaka det.

CELLFEL

Byt ut batteriet och testa det igen.

24-VOLTSYSTEM

Ett 24-voltssystem har upptäckts. Koppla isär batterierna och
testa vart batteri för sig.

KLAR FÖR INST.

Batteri har precis aktiverats och är redo för att
installeras i fordon. (Motorcykel enbart)

BEHÖVER LADDAS

Ladda batteriet och testa igen, INNAN Leverans. (Motorcykel enbart)
Undvik att ladda batteriet fullt precis innan du utför testet,
eftersom det kan orsaka felavläsningar.
• 10 •
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7. Tryck ENTER-knappen för att fortsätta med start-testet. Tryck BACK / PRINT
att skriva ut testresultat eller MENU för att återgå till menyn.
OBS: Vid ett fordonstest alternerar displayen mellan provresultatet
och meddelandet TRYCK FÖR STARTSYST.PROV
Se "Underhåll & felsökning" i denna handbok för mer information
om skrivaren.
VIKTIGT: Testaren behåller enbart resultaten av det senaste testet. När du startar
ett nytt test, skrivs det senaste resultatet över.

www.midtronics.com
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Testa startsystem (enbart MDX 655P)
VIKTIGT: Innan provet inspektera generatorremmen. En rem
som är glaserad, utsliten, eller saknar rätt spänning, kommer att förhindra
motorn från att uppnå rpm-nivåer som behövs för att utföra testet.
När du har avslutat ett test i fordon, växlar displayen mellan
batteriets testresultat och budskapet TRYCK FÖR STARTSYST.PROV.
1. Tryck på ENTER-knappen för att fortsätta med startsystemtestet.
2. Starta motorn när du tillfrågas.
3. Testaren visar testresultatet på startsystem, startspänning,
och starttid på några få millisekunder.
Resultatet på testet av startsystemet
Utslag
NORMAL

Tolkning
Startspänningen är normal och batteriet är
fulladdat.

LÅG

Startspänningen är låg och batteriet är fulladdat.

LADDA BATTERI

Startspänningen är låg och batteriet är
urladdat. Ladda batteriet och upprepa testet av startmotorsystemet.

BYT BATTERI

Batteriet måste bytas ut innan start-testet kan påbörjas.

STARTAR INTE

Inget fordon har upptäckts.

START HOPPADES
ÖVER

Något startsystem kunde inte hittas.

4. Tryck på ENTER-knappen för att fortsätta med test av laddningssystemet,
tryck BACK / PRINT för att skriva ut testresultaten, Tryck på MENU för att återgå
till menyn. OBS: Vid ett test, växlar displayen mellan provresultatet och
meddelandet TRYCK FÖR LADDNINGSPROV.
Se "Underhåll & felsökning" i denna handbok för mer information
om skrivaren.
• 12 •
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Testa laddningssystem (enbart MDX 655P)
När du har avslutat ett test i fordon, växlar displayen mellan
batteriets testresultat och meddelandet TRYCK FÖR LADDNINGSPROV.
Tryck på Enter-knappen för att fortsätta med laddningstestet.
Följ instruktionerna på displayen:
1. Rusa motorn.
2. Slå på strålkastarna och fläkten.
3. Rusa motorn med belastning på.
4. Kör motorn på tomgång och stäng av belastningen.
5. Resultatet av laddningssystemet visas i slutet av förfarandet.

Avgiftssystem Testresultat
Utslag
INGA PROBLEM

Tolkning
Systemet visar normal produktion från generatorn.

INGEN SPÄNNING

Ingen generatorspänning har upptäckts.
√ Kontrollera alla anslutningar till och från generatorn,
särskilt anslutningen till batteriet. Om anslutningen är lös
eller starkt korroderad, rengör eller byt ut kabeln och testa igen.
√ Om remmar och anslutningar är i gott skick, kan generatorn
behöva bytas ut. (Äldre fordon använder externa spänningsregulatorer, som ibland kan behöva bytas ut.)

LÅG SPÄNNING

Generatorn ger inte tillräckligt i från sig för att kunna driva
systemets elektriska laster och för att ladda upp batteriet.
√ Kontrollera remmar för att säkerställa att generatorn roterar
med motorn igång. Byt ut trasiga eller glidande remmar och testa igen.
√ Kontrollera anslutningarna från generatorn till batteriet.
Om anslutningen är lös eller kraftigt korroderad, rengör eller byt ut
kabeln och testa igen.

fortsätter på nästa sida
www.midtronics.com
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Utslag
HÖG SPÄNNING

Tolkning
Spänningen på generatorn överskrider de normala gränserna.
√ Se till att det inte finns några lösa anslutningar och att
markanslutningen är normal. Om det inte finns några
anslutningsproblem, byt ut regulatorn. De flesta
generatorer har en inbyggd regulator som kräver
att man ersätter generatorn. I äldre fordon som
använder externa spänningregulatorer, kan du behöva
ersätta spänningsregulatorn.

KRAFTIG RIPPLE

Överdriven AC rippel har upptäckts.
√ En eller flera dioder i generatorn fungerar inte
eller om det finns skador.

6. Tryck på BACK / Skriv ut för att skriva ut testresultat eller MENU för att återvända
till menyn.
Se "Underhåll & felsökning" i denna handbok för mer information
om skrivaren.
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Testmeddelanden
För ett mer avgörande resultat, måste testaren be dig om ytterligare upplysningar.
Följande meddelanden kan dyka upp innan testaren kan visa resultat.
Testmeddelande
BATTERITEMP.

Tolkning
Välj omgivande temperatur över eller under 0 º C

LADDNINGSSTATUS

Välj före eller efter att batteriet har blivit uppladdat.

YTLADDNING DETEKTERAD Ta bort ytladdning innan testaren börjar testa.
Testet kommer att återupptas efter att laddaren har tagits bort.
KONTROLLERA
ANSLUTNING

Den ena eller båda klämmorna får ingen kontakt
med batteripolerna.

MOTORRUSNING
NOTERAD. TRYCK PÅ
OCH RUSA MOTORN!

Testaren har inte upptäckt en ökning av motorvarvtal

OMVÄND
ANSLUTNING

Klämmorna är anslutna till fel poler: positivt till negativt
eller negativt till positivt.

SYSTEMSTÖRN.
KONTROLLERA FÖRBR.

INSTABILT
BATTERI
RÖR KLÄMMORNA
FRAM OCH TILLBAKA

www.midtronics.com

Testaren testar i fordon. Testaren har upptäckt dator,
tändningsbuller eller tjuvström. Se till att alla
fordonsbelastningar är avstängda, inklusive dörrarna
och tändningslåset.
Utanför fordon. Svagt batteri ska laddas och testas om.
Klämmorna får ingen bra kontakt med batteripolerna
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Felmeddelanden
Felmeddelande
BATTERISTRÖM FÖR
SVAG FÖR SKRIVAREN.
ANSLUT TILL HELT LADDAT
BATTERI

Tolkning
Batteriet som testas har mindre än 9 Volt.
Anslut testaren till ett helt laddat batteri.

BATTERI EJ 12 V

Testaren är inte ansluten till batteriet

INTERNT BATTERI LÅGT!
BYT UT BATTERIER SNART!

De interna AA-batterierna ger för svag ström och
måste ersättas. Se avsnittet med "Underhåll & Felsökning"

BATTERI EJ TOLV VOLT

Systemet som testas är inte 12-volt.

SKRIVARLUCKAN ÖPPEN

Stäng luckan och testa att skriva ut igen.

PAPPRET ÄR SLUT
SÄTT I NYTT TERMOPAPPER
DIAMETER MAX 48 MM
BREDD MAX 57 MM

Skrivaren har slut på termopapper. Ersätt med ny
rulle. Se "Underhåll & felsökning".

QC DATAMINNE FULLT
SKRIV UT RESULTAT
EL. RENSA MINNE

Minnet i QC-läge är fullt. Välj QC-läge i
menyn för att radera minnet.
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Underhåll & Felsökning
Ändra montering av kabel
1.

Identifiera det inringade skruven.

2.

Ta bort skruven.

Ta tag i testarhöljet och dra ut kabeln.

4.

Vill du sätta på en ny kabel, anslut kabeln och testarhöljet och tryck ihop.
Sätt i skruven och dra åt.

www.midtronics.com
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Ändra Skrivarpapper
IR skrivaren förbrukar bara värmekänsligt papper i en rulle med måtten 2,25 x 85
ft (57 mm x 25,9 m). Du kan köpa ersättningsrullar hos de flesta generalagenter.

För att ersätta papper:
1. Lås upp skrivarluckan genom att försiktigt trycka på den röda spaken. Avlägsna
den förbrukade rullen.
frigöringsspaken: tryck i denna riktning

pappersfack
papperssensor

2. Placera en ny rulle papper i facket, och dra papperet framåt
så att det sträcker sig förbi den räfflade kanten av papperet kortplatsen.

pappersmatare under rullen

3.

Stäng luckan och kontrollera att spaken sitter säkert.
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Felsökning på skrivaren
Om testaren inte är ansluten till ett 12-voltsbatteri med minst 11,5 voltsström
eller papperssensorn inte identifierar något papper i facket under utskriftsprocessen,
visar testaren ett av följande felmeddelanden:
Felmeddelande
PAPPRET ÄR SLUT
SÄTT I NYTT TERMOPAPPER
DIAMETER MAX 48 MM
BREDD MAX 57 MM

Tolkning
√ Kontrollera att papperet är isatt korrekt.
√ Sätt i en ny rulle papper.
√ Kontrollera att papperssensorn är ren och oskadad

BATTERISTRÖM FÖR
SVAG TILL SKRIVAREN.
ANSLUT TILL HELT
LADDAT BATTERI.
11,5 TILL 16,00 V

För att skriva ut, måste testaren vara ordentligt ansluten till ett
fordonsbatteri med minst 9 volt.
√ Anslut till fordonets batteri med tillräcklig spänning för att
möjliggöra utskrift.
√ Se till att klämmorna är korrekt anslutna:
röd klämma till den positiva (+) uttaget och den svarta
klämman till negativa (-) terminalen.
√ Kontrollera att båda sidorna av klämmorna har kontakt
med terminalerna.

SKRIVARLUCKA ÖPPEN

Stäng luckan och testa att skriva ut igen
√ Kontrollera att luckan som täcker skrivarpappret är
ordentligt stängd och låst.

Felsök Display
Om skärmen inte startar:
• Kontrollera anslutningen till fordonets batteri.
• Fordonets batteri kan vara för låg (under 1 volt) för att sätta igång testaren.
Ladda batteriet och testa igen.
• Testarens AA-batterier kan behöva bytas ut. (alkaliska rekommenderas).
• Om testaren inte sätter igång när du trycker på och håller ner knappen Menu,
ersätt AA-batterierna.
www.midtronics.com
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Byta batteri
Testaren kan testa ned till 5,5 volt om enhetens inre batterier inte
fungerar. Displayen visar INTERNT BATTERI LÅGT! BYT UT
BATTERIER SNART! när de interna AA-batterierna behöver bytas ut.
OBS: Inställningarna kommer att bevaras medan du byter interna batterier.
Använd följande procedur för att ta bort och ersätta de interna AA-batterierna.
1.

Lägg testarens ansikte nedåt.

2.

Ta bort skruven säkra batterifacket med en liten Phillips skruvmejsel.

Lyft luckan och ta bort det urladdade batteriet.
4.

Sätt in nya AA-batterier och kontrollera att de positiva och negativa
terminalerna är rätt placerade.

5.

Sätt tillbaka locket och dra åt skruven.
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Patents
The MDX-Series is made in the U.S.A. by MIDTRONICS, INC. and is protected
by one or more of the following U.S. Patents: 6,323,650; 6,316,914; 6,304,087;
6,249,124; 6,163,156; 6,091,245; 6,051,976; 5,831,435; 5,821,756; 5,757,192;
5,592,093; 5,585,728; 5,572,136; 4,912,416; 4,881,038; 4,825,170; 4,816,768;
4,322,685; Canadian patents: 1,280,164; 1,295,680; United Kingdom patents:
0,417,173; 0,672,248; German patents: 689 23 281.0-08; 693 25 388.6; 93 21 638.6;
and other U.S. and Foreign patents issued and pending. This product may utilize
technology exclusively licensed to Midtronics, Inc. by Johnson Controls, Inc. and/
or Motorola, Inc.

Limited Warranty
This battery tester is warranted to be free of defects in materials and workmanship
for a period of two years from the date of purchase. Midtronics will, at our option,
repair the unit or replace the unit with a remanufactured tester. This limited warranty
applies only to Midtronics battery testers and does not cover any other equipment,
static damage, water damage, overvoltage, dropping unit or damage resulting
from extraneous causes including owner misuse. Midtronics is not liable for any
incidental or consequential damages for breach of this warranty. The warranty is
void if owner attempts to disassemble the unit or modify the cable assembly.

Service
For service, contact Midtronics for a Return Authorization number, and return the
unit to Midtronics freight prepaid, If Midtronics determines that the failure was
caused by misuse, alteration, accident, or abnormal condition of operation or
handling, purchaser will have the option of purchasing a replacement tester or the
unit will be returned freight collect. Battery testers beyond the warranty period are
subject to the repair charges in effect at that time.
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