
Handboek nr. 99MCA599N1 

Waarschuwingen i.v.m. opstartsysteem hoofdunit 

De coördinatenmeetmachine (CMM) kan niet worden gestart 
wanneer het “Opstartsysteem Hoofdunit” is geactiveerd. 

BELANGRIJK 

Het “Opstartsysteem Hoofdunit” wordt in de volgende situaties geactiveerd. 
• In het geval dat het spanningsniveau van de droge back-up batterijen voor de stroom

voorziening van het “Opstartsysteem Hoofdunit” laag is geworden
• Vervanging van de droge back-up batterijen is minder dan eens per twee jaar vereist of wanneer het spanningsniveau van de batterijen

laag is geworden. 

• In het geval dat een krachtige botsing heeft plaatsgevonden toegepast op dit product
zoals bijvoorbeeld door een grote aardbeving, een ongeval, verplaatsing of andere reden

• Herstelwerk door onderhoudspersoneel van Mitutoyo is vereist wanneer het “Opstartsysteem hoofdunit” is geactiveerd.
• Zorg ervoor dat u voor verplaatsing contact opneemt met uw dealer of Mitutoyo verkoopkantoor. 

Schema batterijvervanging 
Als de onderstaande foutmelding (leeglopen van droge batterijen) wordt waargenomen, vervang de batterijen dan 
onmiddellijk door nieuwe. 
• In het geval dat “-b-” verschijnt op de statusindicator en een zoemer klinkt wanneer de stroom van de CMM wordt ingeschakeld

* “-b-” verschijnt 3 seconden nadat de stroom is ingeschakeld. 
• In het geval dat de fout “E298” optreedt terwijl de CMM in gebruik is

* Fouten kunnen worden hersteld zonder de hoofdunit opnieuw op te starten. 
* De timing van de back-upvoeding monitoren: wanneer de stroom is ingeschakeld (en daarna periodiek).

Zorg ervoor dat u de juiste procedure volgt om de batterijen te vervangen conform “Batterijen vervangen” op dit blad of in de 
gebruikershandleiding. 

Wanneer het Opstartsysteem hoofdunit is geactiveerd 

De code “CD-L” of “-L-” verschijnt op de statusindicator van de joystickbox en de zoemer klinkt 10 seconden wanneer de stroom naar de CMM wordt 
ingeschakeld. Herstelwerk door onderhoudspersoneel van Mitutoyo is vereist. 
Volg de onderstaande procedure onmiddellijk om het herstelwerk voor te bereiden. 
* Wanneer “-L-” wordt weergegeven, kunt u de CMM gewoonlijk nog maximaal 168 uur blijven gebruiken.
De toelaatbare bedrijfstijd kan door MTM_Diag worden bevestigd in het venster ‘Toelaatbare tijd’. 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar “3.3.1 De stroom inschakelen” in de gebruikershandleiding. 
Stap 1. Start de computer op die op de CMM is aangesloten. 

Toetsnr. Stap 2. Start ‘ MTM_Diag’ op het bureaublad op.  
Stap 3. Controleer de status ‘Condition’.  

‘Good’ wordt aangegeven wanneer de status normaal is, maar ‘Locked!’ 
wordt aangegeven wanneer het opstartsysteem van de hoofdunit is 
geactiveerd. 

 

Wanneer het Opstartsysteem 
hoofdunit is geactiveerd 

Serienr. 

Codenr. 

Conditie Toelaatbare 
tijd Stap 4. Geef de aangegeven informatie door aan uw dealer, het dichtstbijzijnde 

Mitutoyo verkoopkantoor of het servicecentrum van Mitutoyo. 
Informatie die moet worden verstrekt: 
Toetsnummer, serienummer en codenummer 

BELANGRIJK 
• Raak de connector verbonden met de bovenkant van de detector niet aan tijdens het vervangen van de batterij. Als het elektrische contact met de connector in een 

slechte staat is of is uitgeschakeld, wordt het “Opstartsysteem hoofdunit” geactiveerd. 
• Zorg ervoor dat wanneer de batterijen zijn vervangen, het “Opstartsysteem hoofdunit MTM_Diag” wordt geactiveerd en klik vervolgens op “Herstellen” om de status van de back-

upvoeding te controleren. Neem contact op met uw dealer, het dichtstbijzijnde Mitutoyo verkoopkantoor of het Mitutoyo servicecentrum als “Good” niet op de statusindicator van 
“Battery” verschijnt nadat u op de Knop “Reset” hebt geklikt. 

• Droge batterijen die vervangen moeten worden zijn 4 stuks droge alkalinebatterijen (type AA in de VS, of R6 door IEC). Zorg ervoor dat u uitsluitend 4 stuks droge 
alkalinebatterijen gebruikt. Zorg er ook voor dat u alleen nieuwe batterijen gebruikt om de bestaande batterijen te vervangen. Als er nieuwe en bestaande batterijen door 
elkaar worden gebruikt, kunnen de batterijen gaan lekken waardoor er een storing in de detector kan optreden die het Opstartsysteem hoofdunit activeert. 

• Lees vooral de gedeelten “Opstartsysteem hoofdunit” en “Onderhoud van het Opstartsysteem hoofdunit” in de Gebruikershandleiding voor meer informatie
over “Batterijen vervangen” en “Wanneer het Opstartsysteem hoofdunit is geactiveerd”. 

• Zorg ervoor dat u nieuwe batterijen zo plaatst dat de batterijpolariteit correct is bij het vervangen van batterijen. Als de stroom van de CMM is uitgeschakeld wanneer
de batterijpolariteit verkeerd is, wordt het Opstartsysteem hoofdunit geactiveerd waardoor de CMM niet zal kunnen worden opgestart. 
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De batterijen vervangen 
 

 
 

Zorg ervoor dat u de batterijen vervangt terwijl 
de stroom is INGESCHAKELD, conform de 
volgende procedure.  

 
 

Stap 1. Schakel de stroom naar de CMM in. 

Stap 2. Controleer of het groene lampje van de startknop op de joystickbox brandt. 

Stap 3. Als u de dataverwerkingssoftware (MCOSMOS, enz.) gebruikt, moet u deze afsluiten. 

* Raadpleeg “Batterijen vervangen” in de gebruikershandleiding van stap 4. tot stap 7. 

Stap 4. De “afdekplaat van de detector” verwijderen. 

Stap 5. Draai de 2 schroeven los die de batterijklep in de bovenste en onderste positie vastzetten om  
de batterijklep te verwijderen. 

Stap 6. De bestaande batterijen zijn zichtbaar na het verwijderen van de afdekplaat voor de batterijen  
en vervang ze voor 4 nieuwe 1,5 V droge alkalinebatterijen (type AA in de VS, of type R6 in IEC). 

Stap 7. Bevestig de “afdekplaat batterij” en “afdekplaat detector” opnieuw in de omgekeerde procedure van verwijdering. 

Stap 8. Start “ Main Unit Startup System MTM_Diag” op het bureaublad van de computer aangesloten op de CMM op. 

Stap 9. Klik op de knop “Reset” om de statusindicator van de “Batterij” te controleren. 
“Good” wordt aangegeven wanneer de conditie normaal is, maar “Low Level!” wordt aangegeven wanneer de 
batterijen leeg zijn, wat resulteert in spanningsreductie. Controleer dat “Good” wordt weergegeven in de 
statusindicator. Controleer of alle nieuwe batterijen zijn geplaatst met de juiste batterijpolariteit wanneer “Laag 
niveau!” verschijnt op de statusindicator. 

Stap 10. Klik op de “Sluiten” om “MTM_Diag” te verlaten. Het vervangen van de batterijen is voltooid. 

 

 
 

Status batterij 

Resetknop 
Droge batterijen 

 

Goede batterijstatus 

Detector 
Knop Sluiten 

Wanneer het spanningsniveau 
van de batterij laag is 

Batterijopstelling 
 

  
 


