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Försiktighetsanvisning för 
huvudenhetens startsystem 

CMM-enheten kan inte startas när huvudenhetens

startsystem har aktiverats.
VARNING! 

Huvudenhetens startsystem kan aktiveras i följande situationer: 

• Om batterierna som används för reservkraft på ”huvudenhetens startsystem”
har tömts

• Byt ut batterierna med minst två års intervall eller när batterispänningen är låg.

• Om en stark stöt tillämpas på denna produkt, som t.ex. en stor jordbävning,
en olycka, förflyttning eller annat.

• Återställning krävs av Mitutoyo servicetekniker när huvudenhetens startsystem har aktiverats.

• Kontakta din återförsäljare eller Mitutoyo försäljningskontor innan förflyttning.

Batteribyte och felmeddelanden 

Om felmedelanden visas enligt nedan måste batterierna bytas ut omedelbart. 

• När ”-b-” visas på statusindikatorn samt en summer ljuder när strömmen till CMM-enheten är på

* ”-b-” visas endast i 3 sekunder efter att strömmen slagits på.

• När felmeddelande ”E298” visas medan CMM-enheten används

* Felåterställning är tillgänglig utan omstart av huvudenheten.

* Reservkraften bör kontrolleras regelbundet för efter att CMM har startats!

Var noga med att följa korrekt förfarande vid byte av batterier i enlighet med ”Hur man byter batteri” i detta blad 

eller i användarhandboken. 

När huvudenhetens startsystem har aktiverats 

Koden, ”Cd-L” eller ”-L-”, visas på statusindikatorn på manöverboxen på joysticklådan och summern låter i 10 sekunder när 

strömmen till CMM-enheten är på. Återställningen måste utföras av Mitutoyo servicetekniker! 

Följ proceduren nedan omedelbart för att förbereda återställningen. 

* När ”-L-” visas kan du fortsätta att använda CMM-enheten normalt i maximalt 168 timmar.

Driftstiden kan bekräftas med rutan ”Allowable time” (tillåten tid) med MTM_Diag. 

För mer information, se ”3.3.1 Slå på strömmen” i Användarhandboken. 

Steg 1. Starta datorn som är ansluten till CMM. 
Nyckelnr.

Steg 2. Kör ” MTM_Diag” på skrivbordet.  

Steg 3: Kontrollera ”Condition (tillstånd)”-status.  

”Good” visas när tillståndet är normalt, medan ”Låst!” 

visas när huvudsystemets startsystem har aktiverats. 
 

Serienr. 

Kodnummer

Tillstånd
Tillåten 
tid:

Steg 4: Meddela den visade informationen till Mitutoyo 

serviceavdelning. 

Information som krävs: Nyckelnr, serienr och kodnr. 

VARNING! 
• Rör inte anslutningsdonet på toppen av detektorn under batteribytet. Om anslutningsdonet har ett kontaktfel eller är frånkopplat,

kommer huvudenhetens startsystem att aktiveras.

• Efter att batterierna bytts ut, se till att aktivera ”Huvudenhetens startsystem MTM_Diag” och klicka sedan på ”Reset” för att kontrollera

status för reservkraften. Om ”Good” inte visas på statusindikatorn för ”Battery” efter att ha klickat på ”Reset”-knappen, kontakta din

närmaste återförsäljare, Mitutoyo försäljningskontor eller Mitutoyo serviceavdelning.

• De batterier som ska bytas är 4 stycken alkaliska batterier (storlek AA i USA, eller typ R6 enligt IEC). Använd inga andra typer av

batterier. Byt alltid till nya batterier. Användandet av gamla med nya batterier samtidigt kan orsaka läckage, vilket resulterar i funktionsfel

hos sensor och huvudenhetens startsystem kan aktiveras.

• Var noga med att läsa ”Huvudenheten startsystem” och ”Underhåll av huvudenhetens startsystem” i Användarhandboken för
mer information om ”Hur man byter batteri” och ”När huvudenhetens startsystem har aktiverats”.

• Se till att vid batteribyte sätta i nya batterier så att batteriernas polaritet blir korrekt. Om CMM-enheten slås på med en batteriuppsättning

som har omvänd polaritet, kommer ”huvudenhetens startsystem” aktiveras, vilket förhindrar CMM-enheten från att starta.

Normal

När huvudenhetens 
startsystem har aktiverats 
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Hur man byter batteri 
 

 

 

Se till att CMM-enheten är på och byt 

sedan batterierna, genom att följa 

proceduren nedanför. 

 
 

Steg 1. Slå på strömmen till CMM-enheten. 

Steg 2. Kontrollera om startknappen till joysticklådan lyser grönt. 

Step 3. Stäng av databehandlingsprogrammet (MCOSMOS etc.) om det används. 

* Se ”Hur man byter batteri” i användarhandboken från steg 4. till 7. 

Steg 4. Avlägsna ”detektorhöljet”. 

Steg 5. Lossa de 2 batterihöljesskruvarna som sitter uppe och nere på batterihöljet för att avlägsna 

batterihöljet. 

Steg 6: De aktuella batterierna är nu synliga efter att ha tagit bort ”batteri höljet”, och därefter ersätt 

dem med 4 stycken nya 1.5-V alkaliska torrbatterier (typ AA från USA, eller typ R6 av IEC). 

Steg 7. Skruva åter fast ”batterihöljet” och ”detektorhöljet” i den motsatta ordningen från vilken de 
var demonterade. 

 

Steg 8. System Kör  ”Huvudenhetens startsystem MTM_Diag” på skrivbordet på den dator som är 
ansluten till CMM-enheten. 

Steg 9. Klicka på ”Reset”-knappen för att kontrollera statusindikatorn för ”Batteri”. 

”Good”anges när tillståndet är normalt, medan ”Låg nivå!” indikeras när batterierna har låg nivå, 

vilket resulterar i spänningsreduktion. Se till att statusen på indikatorn visar ”Good”. Om ”Low 

Level!” visas på indikatorn, kontrollera om de nya batterierna har placerats rätt beroende på 

polaritet. 

Steg 10. Klicka på ”Close”-knappen för att avsluta ”MTM_Diag” och fullborda batteribytet. 

 

Torrbatterier 
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