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Informações de segurança
Antes de utilizar qualquer aparelho elétrico é imprescindível a leitura do manual de instruções.
Leia cuidadosamente as informações sobre segurança antes de utilizar o Analisador e mantenha o
manual sempre próximo do aparelho.

Cuidados Gerais:
✓

Utilizar EPI’s para o manuseio de baterias.

✓

Recomenda-se que as análises de baterias sejam realizadas em ambiente AREJADO,
afastado de produtos inflamáveis e dentro dos limites de temperatura.

✓

O Analisador deve ser instalado em lugar protegido de sol e chuva, e também, ficar o mais
longe possível das baterias em análise (limitado pelos cabos de saída), afim de que os
gases gerados pela(s) bateria(s), não sejam sugados pelo sistema de circulação de ar do
equipamento. Esses gases são corrosivos e causam danos ao equipamento.
Obs.: A GARANTIA NÃO SERÁ CONCEDIDA CASO SE CONSTATE DANOS CAUSADOS POR
GASES CORROSIVOS.

✓

Não utilize ou guarde o equipamento próximo de baterias que estejam sendo recarregadas,
pois os gases corrosivos podem causar danos internos e ao gabinete do equipamento.

✓

Certifique-se que a entrada e saída de ar do equipamento não estão obstruídas. Mantenha
um espaço livre mínimo de 150mm.

✓

Certifique-se que o terminal da bateria a ser carregada e as garras do equipamento estejam
limpos e livres de oxidação. A ligação das garras do analisador em terminais sujos ou
oxidados podem provocar faíscas, erros operacionais e deterioração das garras do
equipamento.

✓

Nunca remova as garras do analisador durante os testes de bateria e alternador, pressione
<CANCELA> para interromper qualquer teste.

✓

Nunca trabalhe, ou deixe sobre a bateria objetos metálicos ou ferramentas que possam
causar faíscas ou curto-circuito.

✓

Não utilize cabos de ligação e/ou adicione acessórios não especificados no manual do
equipamento, pois podem causar acidentes.

✓

Não teste ou utilize baterias com vazamento, pois há perigo de explosão.

Cuidados Pessoais importantes:
✓

Utilize o equipamento de proteção individual adequado. É de fundamental importância o
uso de óculos de segurança e luvas para manuseio das baterias.

✓

Mantenha água limpa próxima, para em caso de acidente com baterias ou ácido: lavar pele,
roupas e olhos.

✓

Caso o ácido caia sobre a pele ou roupas, lave-os imediatamente com água e sabão. Se cair
ácido nos olhos, lave-os imediatamente com muita água limpa corrente por pelo menos 01
minuto e depois procure ajuda médica.

Apresentação do equipamento
2
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1 – Display de informações.
2 – Antena de comunicação de dados (envio de relatórios).
3 – Teclas para ajustes.
4 – Teclas de seleção e Leds indicativos de seleção.
5 – Painel informativo de resultado de teste.
6 – Roldana para posicionamento da alça.
7 – Alça móvel para transporte e posicionamento.
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8 – Borne de medição de corrente de fuga.
9 – Borne de medição de tensão.
10 – Conector do cabo de alta corrente.
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Prefácio
A leitura deste prefácio é para deixá-lo familiarizado com o restante do manual.

A quem se destina o manual
O manual se destina aos responsáveis pela operação do Analisador Elétrico EA150 12V A&C.

Convenções utilizadas nesse manual
As seguintes convenções são usadas neste manual:
✓ Lista de itens como essa, são para informações ou recomendações não sequenciais;
✓ Listas numeradas são para informações ou recomendações sequenciais ou
hierárquicas;
✓ Textos em itálico são utilizados para enfatizar.

Suporte Técnico
Caso necessite de qualquer informação complementar ou tenha dúvidas referentes a qualquer
um dos itens deste manual, por favor, entre em contato conosco.

A&C Automação e Controle
Rua Itápolis, 84 – S. B. Campo – SP
CEP: 09615-040
Tel.: (11) 4368-4202 / (11) 4368-5958
E-mail: sac@aecautomacao.com.br

1.

Introdução

O analisador elétrico EA150 12V é um equipamento destinado ao teste e diagnóstico de
baterias e sistemas elétricos de motocicletas.
Seu desenvolvimento baseou-se na necessidade de um equipamento dedicado para o ramo das
motocicletas, pois somente o teste da bateria não é o suficiente para diagnosticar o problema
elétrico em um veículo, pois existem vários elementos em uma motocicleta que além de danificála, pode criar uma falsa indicação de más condições da bateria.
O EA150 12V possibilita que você faça uma análise completa do sistema elétrico da motocicleta,
permitindo um diagnóstico rápido e eficaz de todo o sistema.
Seu processo de teste de bateria é baseado em descarga com alta corrente, testes estes
compatíveis com os dos fabricantes, pois submete a bateria a uma condição real de uso.
O equipamento é destinado aos testes de baterias de motocicletas de 12 Volts com corrente
de descarga de até 150 Amperes.
O aparelho realiza testes em diversas normas e analisa o sistema de carga da motocicleta em
sistemas 12V, além de realizar a operação de descarga superficial que permite o teste “a quente”
em baterias excitadas (recém-saída de um processo de recarga) em condições adequadas para
teste.
Em virtude de seu controle micro processado, os testes são realizados de forma fácil, rápida,
automática, bastando ao operador somente inserir os dados necessários, o que garante a
repetibilidade e confiabilidade dos mesmos. Todas as informações relevantes são exibidas através
de um display e de um conjunto de Led’s informativos.
Os dados dos testes realizados são enviados via radiofrequência (sem a necessidade de outros
cabos) até um dispositivo receptor de dados que fica conectado via USB a um computador, que
recebe os testes e os disponibiliza automaticamente ao software Testview para armazenamento e
emissão de relatórios.

2.

Especificações Técnicas
ANALISADOR ELÉTRICO EA150 - 12V

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
LIMITES DE TENSÃO PARA TESTES

8,0 até 16 V

CORRENTE MÁXIMA DE DESCARGA PARA TESTE DE BATERIAS

150 A

PRECISÃO DO CONTROLE DE CORRENTE

+/- 2% DO FUNDO DE ESCALA

RESOLUÇÃO DE EXIBIÇÃO DE TENSÃO

0,01 V

RESOLUÇÃO DE EXIBIÇÃO DE CORRENTE

0,1 A

RESOLUÇÃO DO CONVERSOR A/D

TENSÃO: 12 BITS
CORRENTE: 15 BITS

RESOLUÇÃO DO CONVERSOR D/A

12 BITS

POTÊNCIA MÁXIMA DE OPERAÇÃO

1,9 KW POR 15 SEGUNDOS

DIMENSÕES APROXIMADAS DO APARELHO (LxAxP)

340x125x250mm

BITOLA DOS CABOS DE SAÍDA

16 MM²

BITOLA DOS CABOS SENSORES DE TENSÃO

2x1,5 MM²

INTERVALO DE TEMPO DE REGISTRO DE DADOS

1 SEGUNDO

CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS

APROXIMADAMENTE 2000 TESTES

ALIMENTAÇÃO

PRÓPRIA BATERIA EM TESTE

PESO TOTAL (COM CABOS)

5,5Kg

INTERFACE

WIRELESS

DISPLAY

2 LINHAS DE 16 CARACTERES

PROTEÇÕES

SOBRE-TEMPERATURA
POLARIDADE INVERTIDA

MEDIÇÃO DE CORRENTE DE FUGA
CORRENTE MÁXIMA ENTRADA “mA"

500 mA

RESOLUÇÃO DE LEITURA ENTRADA “mA"

0,1 mA

PROTEÇÃO

SOBRE-CORRENTE

3.

Tipos de Testes/Operação

O Analisador EA150 é um equipamento de precisão destinado à inspeção de motocicletas no
que diz respeito ao sistema elétrico. O equipamento opera em sistemas 12V e é capaz de realizar
as seguintes funções:
✓ Teste de Baterias: realiza análises em todos os tipos de baterias de motocicletas 12V
com descarga de até 150A dentro das normas utilizadas pelos fabricantes de baterias;
✓ Teste de Alternador: é capaz de analisar a tensão gerada pelo sistema de carga da
motocicleta, de acordo com o especificado pelos principais fabricantes de motocicletas;
✓ Teste de Balanço de Consumo: verifica se os consumidores eletrônicos instalados não
estão comprometendo o sistema elétrico da motocicleta;
✓ Teste de Corrente de Fuga: realiza a medição da corrente de fuga do veículo (não
possui fusível – a proteção é automática);
❖ NOTA IMPORTANTE: Além de exibir os resultados dos testes no display, ele também
armazena os testes em sua memória interna para transmissão dos dados e emissão de
relatórios.
O equipamento induz o operador a realizar todos os testes de maneira sequencial, porém, caso
o teste não seja necessário, o técnico pode selecionar o teste desejado a qualquer momento através
da tecla de seleção de tipo de teste.
❖ NOTA IMPORTANTE: Para realizar qualquer teste auxiliar (balanço de consumo, corrente de
fuga ou teste do sistema de carga), é necessário que o teste de bateria tenha sido realizado
e aprovado, garantindo assim a confiabilidade dos outros testes.

3.1

Teste de Bateria 12V

O Analisador elétrico EA150 realiza testes de Baterias com propósito de fornecer um resultado
preciso e confiável das condições da bateria.
O teste de bateria será realizado na seguinte norma:
✓ Tabela/Código: Essa norma pode ser utilizada para padronização do teste para uma rede
de concessionárias, por exemplo. Essa norma permite que seja criada uma tabela com os
mais variados tipos de baterias e essa tabela seja distribuída para toda a rede credenciada.
A corrente de teste foi dividida por códigos, numerados de 1 até 30. Cada incremento do
código equivale ao incremento de 5 Amperes de corrente de descarga.
Exemplo:
Código
1
10
20

Corrente de Descarga (A)
5
50
100

Para realizar um teste de Baterias o operador deve seguir o roteiro abaixo:

9
a) Conectar o equipamento à bateria a ser testada através das garras de alta corrente.
IMPORTANTE: Se o teste for a uma bateria conectada ao veículo, garantir que o veículo e
todos consumidores/acessórios estejam desligados.
b) O equipamento iniciará no modo teste de bateria. Selecione através da tecla
“BATERIA CARREGADA” o estado de carga da bateria.
Considere:
BATERIA CARREGADA:
✓ É uma bateria que foi submetida a um processo de recarga.
✓ É uma bateria instalada em um veículo cujo sistema elétrico esteja operando dentro
da normalidade, e que este (a motocicleta) tenha ficado operacional por mais de 04
(quatro) horas continuas antes do teste.
BATERIA NÃO CARREGADA:
✓ É uma bateria que não foi submetida a um processo de recarga.
✓ É uma bateria que embora tenha estado em uma motocicleta que esteve operacional
por mais de 04 (quatro) horas continuas antes do teste, foi constatado que o sistema
elétrico não se encontra dentro da normalidade ou quando o sistema ainda não foi
testado.
Obs.: Esta informação é importante, pois é um dos elementos empregados para o cálculo
do resultado do teste. Quando informado “bateria carregada”, e o resultado obtido no fim
do teste for inferior a 9,6V, o equipamento faz a indicação através dos Led’s indicadores que
a bateria foi reprovada.
Quando informado “bateria não carregada” e o resultado obtido no fim do teste for inferior
a 9,6V, a indicação através dos Led’s indicadores será “Recarregar”. A metodologia adotada
tem por finalidade aumentar a segurança para que não seja condenada uma bateria que
esteja somente descarregada e baseia-se no princípio de que somente deve-se testar uma
bateria carregada.
c) Informe o valor do código (quando selecionado a norma Tabela/Código) através
dos botões “+” e “-“ do teclado.
d) Após todas as configurações, o equipamento exibirá a seguinte tela (irá variar de acordo
com suas seleções efetuadas).
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e) Pressione a tecla “INICIA” para começar o teste.
❖ NOTA IMPORTANTE: O aparelho não iniciará o teste da Bateria caso a tensão seja
superior a 13,4V. Neste caso, ele automaticamente realizará a operação de
descarga superficial. Após realizada a descarga superficial e verificado que as
tensões estão dentro dos valores adequados, o teste de bateria será realizado
automaticamente.
A operação de descarga superficial visa adequar uma bateria recém-carregada
(excitada) para o teste, a fim de evitar resultados equivocados. A “descarga
superficial” consiste em aplicar uma descarga controlada por 15 segundos seguido
por um descanso de 60 segundos.
f)

Ao ser pressionado a tecla de início, o aparelho automaticamente controla a
corrente de teste mantendo-a constante durante 15 segundos. Durante o teste o
aparelho indica continuamente a tensão e corrente da bateria. Para interromper
um teste, basta pressionar a tecla <CANCELA>. NUNCA DESCONECTE OS CABOS
DURANTE UM TESTE.
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’

a) Ao término dos 15 segundos, o aparelho inicia o processo de cálculo do resultado. Após
o término do processamento, o resultado é exibido através dos Led’s de indicação e do
display.
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Possíveis resultados do teste:
✓ Aprovada: A bateria se encontra em condições de uso;
✓ Troca em Breve: A Bateria está em fim de vida útil.
✓ Reprovada: A bateria não se está em condições nominais de operação;
✓ Recarregar: A bateria deve ser recarregada para novo teste;
b) Além dos resultados exibidos pelos Led’s indicadores, também é exibido no display o
Fator de Qualidade (FQ), que faz uma estimativa da vida da bateria baseada na tensão
final de teste.
g) O equipamento perguntará se deseja realizar o teste em sequência, caso seja
selecionado sim, o equipamento passará automaticamente para o teste do
sistema de carga.
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3.2

Sistema de Carga

O teste do sistema de carga realizado pelo EA150 em motocicletas com sistemas 12V, é um
teste que segue a recomendação dos principais fabricantes de motocicletas.
O equipamento faz a verificação da tensão da bateria e da tensão gerada pelo sistema de carga
em teste, e faz a comparação entre os valores mínimos e máximos especificados pelos fabricantes
de motocicletas.
Com este teste podemos detectar possíveis problemas no sistema de carga da motocicleta.
a) Para realizar um teste de Alternador, o operador deve seguir o roteiro:
b) Para realizar o teste do sistema de carga, é necessário que o teste de bateria tenha sido
realizado e aprovado, para garantir a confiabilidade do teste.
c) Após efetuar o teste de bateria, selecione “Teste em Sequência”. O equipamento exibirá
no display a mensagem informando para ligar o motor e manter o motor acelerado em
5000RPM.

d) Após identificar que o motor foi ligado, a tensão será monitorada por 30 segundos.
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e) Desligue

a

ignição

e

pressione

a)
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f)

O

resultado

é

mostrado através dos Led’s de indicação e do display:

Possíveis resultados do teste:
✓ Aprovado: O sistema de carga da motocicleta está funcionando corretamente;
✓ Reprovado: O sistema de carga da motocicleta está com indícios de mau funcionamento.
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Além dos resultados exibidos pelos Led’s indicadores, também são exibidos no display as tensões
da bateria (VI) e a gerada pelo sistema de carga (VF).

3.3

Teste de Balanço de Consumo

O teste de Balanço de Consumo realizado pelo analisador EA150 12V, consiste em verificar o
equilíbrio do sistema de carga da motocicleta, comparando a tensão da bateria quando todos os
consumidores (farol, luz de freio, setas, buzina, etc.) estão desligados e quando todos os
consumidores estão ligados.
Para realizar o teste siga os procedimentos abaixo:
a) Para realizar o teste de Balanço de Consumo, é necessário que o teste de bateria tenha
sido realizado e aprovado, para garantir a confiabilidade do teste.
b) Após efetuar o teste do sistema de carga, será iniciado automaticamente o teste de
balanço de consumo. Desligue os consumidores e aperte “Confirma”.

c) Ligue o motor e mantenha o motor acelerado em 5000 RPM.
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d) A tensão será monitorada por 30 segundos. Quando o equipamento solicitar, ligue os
consumidores e pressione confirma.
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e) Desligue a ignição e pressiona confirma.

f)

O resultado é mostrado através dos Led’s de indicação e do display.
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Possíveis resultados do teste:
✓ Aprovado: O sistema de carga da motocicleta está fornecendo energia suficiente para
suprir o consumo do sistema elétrico da motocicleta;
✓ Reprovado: O sistema de carga da motocicleta não está fornecendo energia suficiente para
suprir o consumo do sistema elétrico da motocicleta;
Além dos resultados exibidos pelos Led’s indicadores, também são exibidos no display as tensões
medidas com os consumidores desligados (CD) e com os consumidores ligados (CL).

g) Pressione confirma para exibir a porcentagem do balanço de consumo.
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A porcentagem é calculada a partir da tensão inicial da bateria e a tensão final do teste com os
consumidores ligados. O valor pode ser positivo, quando o sistema de carga está conseguindo suprir
a demanda de energia ou negativa, quando o sistema de carga não está conseguindo suprir a

demanda.
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3.4

Corrente de Fuga

Com a utilização da entrada externa é possível realizar de forma rápida uma verificação da
corrente de fuga da motocicleta, que é muito importante para a solução de vários problemas que
erroneamente são interpretados como problema de bateria.
OBSERVAÇÕES SOBRE CORRENTE DE FUGA:
•

A corrente máxima medida pelo equipamento é de 500mA. Valores acima acusarão falha
(sobrecorrente). O equipamento possui ainda um fusível eletrônico de segurança, que
interrompe o circuito com correntes superiores a 1,2A e volta ao seu estado normal alguns
segundos depois que a corrente volte a um valor inferior a 1,2A, isto elimina a necessidade
da troca de fusíveis do equipamento.

•

O método descrito a seguir implica em desconectar a bateria da motocicleta para conectar
os cabos de medição, podendo ocasionar na perda de configuração de algum módulo ou
acessórios.

•

Antes de iniciar o teste, certifique-se que todos os acessórios estejam desligados.

Para realizar o teste siga os procedimentos abaixo:
a) Para realizar o teste de Balanço de Consumo, é necessário que o teste de bateria tenha
sido realizado e aprovado, para garantir a confiabilidade do teste.
b) Após efetuar o teste do Balanço de consumo, será iniciado automaticamente o teste de
Corrente de Fuga. O equipamento apresentará a mensagem pedindo para preparar para
o teste de corrente de fuga.
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c) Desconecte o cabo negativo do equipamento da bateria.

d) Insira o cabo jumper entre o polo negativo da bateria e o cabo negativo do sistema
elétrico da motocicleta. Desconecte o cabo negativo do sistema elétrico da motocicleta.

e) Conecte o cabo negativo do equipamento na bateria e o cabo verde no cabo negativo
do sistema elétrico da motocicleta.

f)

Remova o cabo jumper.
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g) Ao reiniciar o equipamento, pressione a tecla “INICIA” para iniciar o monitoramento Da
corrente de fuga. A corrente será monitorada por 60 segundos até permitir que seja
registrada a corrente.

h) Após decorrido os 60 segundos, pressione o botão confirma para registrar a corrente e
prosseguir.

Manual de Instruções ǀ Analisador Elétrico EA150 12V

24

i)

Por se tratar
do último teste, o analisador pergunta se o usuário deseja registrar todos os dados que
foram coletados durante os testes. Caso selecione “Sim” o teste é alocado na memória
interna, caso contrário, os dados são descartados.

3.5

Armazenar testes
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Sempre que os testes são finalizados, seja por ter executados todos os testes ou pelo
usuário ter escolhido a opção de não fazer o teste sequencial, o equipamento fornece a opção de
registrar ou não os dados coletados.
Caso seja escolhida a opção para armazenar, todos os dados coletados durante os testes
serão alocados na memória. Caso contrário, os dados serão descartados.
a) Para armazenar o teste, basta selecionar a opção “SIM” quando o analisador exibir a
pergunta.

b) Ao armazenar o teste, será exibida a posição de memória que o teste está alocado. Este
número será importante para identificar o teste quando ele for transferido para o
computador.

c) Após ser armazenado, o equipamento oferece a opção de transmitir os testes que
estão na memória para o computador. A transferência dos dados está descrita no item
3.6 – Download de Dados.
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3.6

Download de dados
• Sempre que existirem testes na memória que ainda não foram enviados ao
computador, o equipamento oferecerá a opção de envio em duas circunstâncias:Ao iniciar
o equipamento;
• Ao finalizar a sequência de teste em curso.

Para o envio correto das informações, é necessário que o receptor e o software que
acompanham o equipamento estejam corretamente instalados no computador e que o software
TestView Connector esteja em execução.
Para realizar o envio dos dados siga os procedimentos abaixo:
Para realizar o envio do teste, basta selecionar a opção “SIM” quando o analisador exibir a

pergunta.

a) Ao selecionar “SIM”, o equipamento tenta estabelecer a comunicação com o computador. Caso
o equipamento não consiga estabelecer a comunicação, verifique se o software e o receptor
estão corretamente instalados.
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b) Ao estabelecer a comunicação, o equipamento inicia a contagem e passa a enviar os dados dos
testes de maneira sequencial. Caso os testes não sejam enviados com sucesso, o equipamento
tenta restabelecer a comunicação. Caso não for possível, ele apresentará a falha de
comunicação.
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c) Quando todos os testes forem enviados com sucesso, o equipamento exibe a mensagem de
confirmação. Pressione confirma para seguir.

a) Caso o envio tenha sido efetuado no fim dos testes, o equipamento exibirá a
mensagem de teste finalizado. Caso contrário, ele retornará para a tela inicial.
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4.

Falhas

O analisador elétrico EA150 12V verifica continuamente o funcionamento do aparelho e indica
no display quando detecta alguma anomalia durante a realização dos testes. As falhas são
mostradas com um código correspondente e indicam algum problema interno do analisador que
deve ser encaminhado à assistência técnica informando ao técnico o código apresentado.
As falhas estão descritas na tabela abaixo:
Código de
Falha

Descrição Breve

Descrição Detalhada

Troubleshooting
Desconectar,
imediatamente, o
equipamento
da bateria e da rede
elétrica, então entre em
contato com nosso
suporte técnico.

CURTO NO MÓDULO
DE POTÊNCIA

Indica a circulação
indevida de corrente no
equipamento.

11

SUB CORRENTE

O equipamento não
conseguiu atingir a
corrente de teste.

12

SOBRE CORRENTE

A corrente de descarga
está acima do valor
calculado para o teste.

13

MÓDULO DE
POTÊNCIA NÃO
RESPONDE

Não há circulação de
corrente no
equipamento

41

Não foi detectado a
FALHA NO SENSOR DE
Entrar em contato com o
presença do sensor de
TEMPERATURA
suporte técnico.
temperatura.

10

51

TENSÃO ALTA

→ Verifique as conexões
dos cabos de alta
corrente;
→ Verifique se os
terminais da bateria
estão limpos e a garra de
conexão está bem
encaixada;

→ Verifique se os cabos
de medição estão bem
conectados aos bornes
A tensão medida está
laterais;
acima dos limites
→ Verifique se os
máximos para realização
terminais da bateria
do teste.
estão limpos e a garra de
conexão está bem
encaixada;

5.

Software

O analisador elétrico EA150 12V permite capturar os dados provenientes do teste, criando
gráficos, tabelas e relatórios que serão armazenados em disco. O software é capaz de exportar os
dados registrados no formato PDF, dificultando assim a modificação de dados dos relatórios e
possíveis fraudes na emissão de laudos.

5.1

Instalação do software

O CD de instalação acompanha seu Analisador elétrico EA150 12V. Junto com ele está o
módulo de comunicação a ser utilizado via USB. Para instalar o programa, siga os passos abaixo:
a) Insira no leitor de CD_ROM o CD que acompanha este manual e aguarde a reprodução
automática do CD. Caso o programa não inicie automaticamente, abra o Windows Explorer,
acesse a unidade de CD e execute o arquivo AutoRun.exe.

b) Se for necessário, instale o driver do módulo de comunicação do equipamento. Clique em
“Instalar” no driver apropriado ao seu sistema operacional.
c) Instale o programa “TestView 2017”.
d) Aguarde a cópia de todos componentes necessários e o término da instalação.
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5.2

Operação do software

O software do analisador é composto por dois módulos:
•

TestView Connector: é o software de gerenciamento da comunicação do analisador.

•

TestView: é o software responsável por gerenciar o banco de dados. É nele que são exibidos
todos os testes que foram enviados ao computador e são gerados os relatórios.

Para iniciar o uso do programa, localize os atalhos dos programas na área de trabalho.

5.2.1 TestView Connector
a) Conecte o módulo de comunicação em uma porta USB do computador e execute o TestView
Connector.

b) Caso o programa não detecte automaticamente a porta de comunicação em que o
equipamento está conectado, selecione a porta correta através do campo “COM”.

c) O módulo de comunicação já está pronto para ser utilizado. Todas as informações relativas à
comunicação serão exibidas no campo “LOG”, conforme exemplificado abaixo:
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5.2.2 TestView
O software TestView é a interface que faz o gerenciamento de todos os testes que foram
transferidos para o computador. O software possui uma interface intuitiva, e é composto pelos
principais itens:

1.
2.
3.
4.

Botões de geração de relatório e exclusão de registros;
Relatório parcial do teste efetuado;
Aba para exibição dos gráficos de teste;
Pesquisa/seleção de relatório;

5.2.3 Gerando um Relatório
Para gerar um relatório, basta seguir os seguintes passos:
a) Selecione o teste desejado no campo de pesquisa e pressione o botão “Gerar Relatório [F3]”
ou simplesmente pressionar o botão F3 do teclado;
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b) Na janela “Dados do Relatório” é possível definir todos os dados do estabelecimento que está
emitindo o laudo e também fazer a substituição do logo que será utilizado no relatório.
❖ NOTA IMPORTANTE: Estes dados só estão liberados para edição antes da emissão do
relatório. Após a emissão, não é mais possível fazer a alteração destes valores.
c) Nos campos de dados do cliente, preencha os campos adequadamente. Todas essas
informações serão inseridas no relatório final.
d) Pressione Ok e selecione o local onde o relatório será armazenado.

e) Será exibida a mensagem “Relatório Gerado OK”. Caso o arquivo não abra automaticamente,
localize-o na pasta onde foi armazenado.
a) Caso necessário, imprima o relatório.
b)
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6.

Modelo do Relatório:
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7.

Solucionando problemas
PROBLEMA

CAUSA

1. O equipamento não
liga quando
conectado a uma
bateria.

2. O aparelho não
inicia um teste.

3. O aparelho não
comunica com o
computador.

•

Ligação com polaridade
invertida na bateria.

•

Tensão da bateria muito
baixa.

•

Cabo da bateria mal
conectado.

•

Tensão da bateria muito
alta.

•

Módulo de comunicação
não reconhecido pelo
computador.

•

Equipamento ou módulo
de comunicação sem
antena.

•

Software TesteView
Conector não aberto

SOLUÇÃO
a. Corrigir a conexão das garras.
b. Checar a tensão e trocar a
bateria por uma com tensão
dentro do especificado.
c. Verifique se os terminais da
bateria estão limpos e livres
de oxidação e bem
conectados.
a. Checar a tensão e trocar a
bateria por uma com tensão
dentro do especificado.
a. Desconecte e conecte
novamente o módulo de
comunicação ao computador.
b. Recoloque a antena no
equipamento/módulo.
c. No PC, abra o software
TestView Connector;

Caso as informações contidas no item SOLUCIONANDO PROBLEMAS (item 7) neste guia não tenham
sido suficientes para a solução do problema, entre em contato conosco através do Serviço de
Atendimento ao Cliente (SAC).

Manual de Instruções ǀ Analisador Elétrico EA150 12V

36

Certificado de Garantia
Parabéns, você adquiriu um aparelho de última geração na análise elétrica veicular e de baterias.
Seu equipamento tem 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação, da data de faturamento, em
condições normais de operação, manutenção e conservação, sendo que os serviços serão
realizados em nossas instalações em São Bernardo do Campo/SP.
No caso de qualquer dúvida operacional ou eventual defeito de fabricação entre em contato
conosco em nosso Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), que irá orientá-lo quanto ao
equipamento e para os procedimentos com o equipamento no caso de garantia ou serviços.
Problemas / acidentes /custos e defeitos, não cobertos pela garantia:
✓ Causados por acidentes mecânicos tais como: queda ou atropelamento do equipamento,
cabos e garras.
✓ Causados por entrada de líquidos ou por corpos estranhos como: água, óleo, ácido, vapores
corrosivos, vapores de água, parafusos, etc.
✓ Decorrentes de conexão ou ligação das garras em tensões não especificadas no manual do
equipamento.
✓ Violação do lacre de Garantia.
✓ Causados pela substituição ou colocação de fusíveis com valor de corrente diferentes ao
especificado em manual.
✓ Causados por instalação incorreta do equipamento, próximo às baterias em carga.
✓ Causado por manuseio ou operação incorreta.
✓ Causados por descarga elétrica.
✓ Manuseio por pessoal não habilitado a operar equipamentos elétrico/eletrônicos.
✓ Transporte não programado, ou por defeito não procedente.

Número de série: _____________________________________
Número Nota Fiscal: __________________________________
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