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1 Introductie van de Battery Analyzer
1.1 Systeem Overzicht
De Baxxx analysers worden gebruikt voor het meten van de capaciteit, energie en
vermogen van batterijen. Ze bepalen tevens de kwaliteit van de lader.
De test volgorde is: batterij volladen (met behulp van de aangesloten lader), het meten van
de capaciteit door middel van ontladen, en vervolgens het vol- of deel-laden van de batterij.
De analyzer is ontworpen voor het testen bij stromen die realistisch vergelijkbaar zijn bij het
normale gebruik. Zodoende worden problemen van individuele cellen waargenomen en de
testtijd bekort.
Tot 32 Baxxx’s kunnen op 1 PC worden aangesloten en door slechts 1 programma
beheerd worden. In totaal kunnen dus 64 batterijen tegelijk getest worden. Voor de meeste
E-bike batterijen duurt een volledige test met 2 aangesloten batterijen ca. 8 uur (hetgeen
vooral afhangt van de lader en de batterij capaciteit).
De Analyser wordt via USB op de PC aangesloten en met het test programma bestuurd.
Het test programma toont de testvoortgang, grafieken en rapporten. De rapporten worden
bewaard, en kunnen automatisch op een aangesloten printer afgedrukt worden.
Getoond wordt o.a.:
• Open klemspanning en de
spanning onder belasting.
• Ontlaadstroom
• Capaciteit in Ah/Wh.
• Batterij impedantie.
• Optie: Laadstroom
Functies:
• Tests 1 of 2 batterijen. Laden en
Illustratie 1: Ontlaad curve
her-laden gaat tegelijk.
• Batterijspanningen: 24, 36 and
48V (nauwkeurige 4-draadsmeting).
• Test elk type batterij: NiCd, NiMH, Li-Ion, Li-Poly, LiFePO4, Lood.
• Automatisch afloop:
Laden → Ontladen/meten → herladen.
(Ook met meerdere herhalingen)
• Snelle constante stroom ontlading met stromen tot 24A, digitaal bestuurd.
• Automatische en handmatig ingestelde aan/uit spanningen.
• Uitlezen van het BMS met protocollen HDQ, SMBus/I2C (met special kabel).
• Werkt via USB, het PC programma is inbegrepen.
• Opslag en printen van meetrapporten op de PC en externe opslag locaties.
• Rapport in PDF en resultaten van herhaalde metingen tests in spreadsheet
formaat.
• Herstel van netspanningsuitval.
• Komt in veilige toestand bij USB onderbreking.
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1.2 Veiligheidsinformatie
U dient de hierna volgende veiligheidsinformatie aandachtig te lezen, alvorens met de
installatie of verwijdering van onderdelen of enig andere werkzaamheden met de BAxxx te
beginnen.

1.2.1 Belangrijke veiligheidsinformatie
•

Het werken met de Baxxx moet steeds uitsluitend door gekwalificeerd personeel
worden gedaan.

•

Bij installatie dient de Baxxx vrij opgesteld te staan en vooral indien meerdere units
bij elkaar staan, dient er voldoende vrije luchtstroom voor koeling mogelijk te zijn.

•

De BAxxx mag nooit op het lichtnet worden aangesloten zonder een goede
randaarde aansluiting.

•

De BAxxx mag alleen in een wandkontaktdoos aangesloten worden dat voldoet aan
de veiligheidseisen van de EU.

1.3 Declaratie van oorsprong
De Battery Condition Test analyzer BAxxx is ontworpen in Nederland en geproduceerd in
China. Bedrijfsgegevens zijn te vinden op de web site www.batteryconditiontest.com.
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2 Installatie
2.1 Systeem eisen
Maximaal 32 BAxxx's kunnen op 1 Laptop of Desktop PC worden aangesloten.
De minimum eisen aan de PC:
•

CPU: Pentium 4, 1 GHz of beter.

•

1 of meer USB 2.0 porten.

•

2 GByte of meer geheugen

•

Windows 7, 8, 10.

•

Minimaal 2 GB vrije ruimte op de harde schijf.

•

Een Backup faciliteit voor de meetgegevens.

2.2 Hardware aansluitingen
Een volledig systeem voor het meten van de batterij capaciteit bestaat uit:
•

1 batterij die getest moet worden.

•

Het test apparaat (BAxxx).

•

De lader

De BAxxx werkt uiteraard ook wanneer slecht 1 batterij is aangesloten.

Netspanning

Lader

Lader

BAxxx

USB port of HUB

Batterij “B”

Batterij “A”

Illustratie 2: Aansluitschema
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2.2.1 BAxxx, Netspanning en PC
De BAxxx wordt op de PC aangesloten met een USB-HUB en een USB kabel (type A-B).
The netspanningsaansluiting wordt met een IEC / Euro stekker gedaan.
Important: In geval van een BAxxx, controleer dan eerst of deze voor
230 of 115Vac is gemaakt. De spanning moet overeenkomen met de
netspanning (230V in Nederland en België).
Important: Overtuig u ervan dat de wandkontaktdoos een goed werkende
aardaansluiting heeft.

2.2.2 USB aansluiting
De USB connector wordt (evt. via een Hub) op de PC aangesloten.
BAxxx

USB port van de PC
Powered USB hub
Power adapter

2.2.3 Batterij aansluiting (algemeen)
De batterij wordt met de meegeleverde kabel en passende contacten uit de Terminal
Converter Set op de A of B ingang aan de voorzijde aangesloten.
Indien u een eigen passende kabel met speciale batterij connector heeft gemaakt, kan
deze gebruikt worden.

BELANGRIJK: batterijen mogen NIET aan de kabel aangesloten zijn
als de kabel niet in de BAxxx is gestoken.

© Copyright Battery Condition Test mei-16
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2.2.4 Terminal Converter Set
Dit is een universele aansluit set waarin platte en ronde batterij
aansluitingen met verschillende maten zitten. Met deze set kan
de meerderheid van de batterijen direct worden aangesloten en
getest.

Kies de juiste dikte en steek deze op de rode (+) en zwarte
(–) kabel stekker. Indien de dikte niet bekend is, probeer dan
eerst een dunnere totdat een betrouwbare verbinding zonder
forceren ontstaat. Indien u geen aansluitset heeft is deze
verkrijgbaar via de web-site (www.batteryconditiontest.com).

2.2.5 Bosch kabels
Dit is een speciaal kabel met activatie elektronica, geschikt voor de Classic en
Active/Performance line batterijen. De kabels zijn via de website verkrijgbaar.

2.2.6 TranzX (BL03, BL07, BL15)
Dit zijn speciaal kabels met BMS uitlezing voor TranzX batterijen. Indien u een TranzX
dealer bent, kunt u gebruik maken van het TranzX-Cloud-Service support systeem (neem
kontakt op met TranzX). De kabels zijn via de website verkrijgbaar.

2.2.7 BionX (alle systemen)
Dit is een speciaal kabel voor het testen van BionX batterijen. De kabel sluit de Battery
Analyzer op de BionX batterij aan en op het BionX BBI systeem. De kabels zijn via de
website verkrijgbaar.
Het maakt gebruik van het BionX BBI E-Bike Test System (een geldige licentie van BionX
is noodzakelijk).
Alhoewel BionX BAxxx analyzers volledig in haar software heeft geïntegreerd, heeft het dit om
interne redenen uitgeschakeld, om te voorkomen dat hun batterijen getest worden.

Nu kunnen BionX batterijen getest worden door de BBI-2 interface aan te sluiten en met de
BBI software, de batterij actief te houden. Vervolgen kan de test dan met de Battery
Analyzer software worden gedaan.

2.2.8 Afwijkende/handmatige aansluiting
Indien u een eigen speciaal kabel wilt maken, kunt u gebruik maken van de standaard
kabel, waarop u met de bulet sockets en kroonsteen uw eigen connector kunt aansluiten.

© Copyright Battery Condition Test mei-16
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2.2.9 Lader aansluiting
De laders worden door de aansluitingen op de achterzijde van de Baxxx van stroom
voorzien. Hierdoor kunnen ze wanneer nodig, aan en uitgeschakeld worden.
●

Sluit een lader netsnoer aan op de achterzijde van de battery analyzer. Zorg ervoor
dat u hetzelfde kanaal als aan de voorzijde gebruikt.

●

Sluit de lader op de laad-ingang van de batterij aan, of parallel aan de rode (+) en
zwart (–) aansluiting, als daar normaal ook op geladen moet worden.

●

Gebruik de lader die bij de batterij hoort om garantie problemen te vermijden. De
lader spanning en functie wordt tijdens de test gecontroleerd.

2.3 Meerdere BAxxx's op 1 PC
Het BatteryAnalyzer programma kan tot 32 BAxxx op 1 PC verwerken. Hiervoor is dan wel
een ‘kerstboom’ aan USB Hubs nodig. Een voorbeeld van een keten van 16 units is
hieronder getekend.

Powered USB hub

USB port of PC

Power adapters

Note: Gebruik voor alle USB-HUBs een eigen netadapter.
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3 Het gebruik van de Battery Condition Test software
3.1 Software installatie
De Battery Condition Test software is compatibel met Windows Vista, Windows-7,
Windows-8 en Windows-10 32-bit en 64-bit versies. Het installatie programma kan gedownload worden van https://www.batteryconditiontest.com/software en direct worden
uitgevoerd, of opgeslagen voor latere installatie.
Start het installatie programma BatteryAnalyserSetupVx.x.x.x.exe (De Vx.x.x.x geven het
versie nummer weer).
Kies “Typical” installatie en ga verder.

3.2 Software opbouw
Metingen kunnen gestart, gegevens verzameld en vastgelegd in het meetbestand en
weergegeven in grafische vorm. Rapporten worden in PDF formaat gegenereerd.

BAxxx
BA 500
BA 500

Battery
measurement
Profiles

measurement
control

measurement
data

pdf
reports

Metingen kunnen op basis van meet profielen worden gedaan. Een profiel bepaald exact
hoe een meting gedaan wordt, zodat metingen onderling vergelijkbaar azijn, en
overeenkomen met de methode van de batterij fabrikant.
De meetbestanden en rapporten moeten in uw backup procedure worden opgenomen.
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3.3 Start van het programma
3.4 Het hoofdscherm
Na starten, zie het scherm er zo uit:

3.5 Bekijk voorbeelden en meetresultaten
Kies uit het menu “Bestand” “Open” om eigen metingen te bekijken of “Open voorbeelden”
om meegeleverde voorbeeld meetbestanden te bekijken.
Bekijk nu de 3 tab-bladen: Voortgang, Grafiek en Waarden.

Wanneer een grafiek van een meetbestand geopend is, kan worden vergroot of verkleind
om meer of minder details te kunnen bekijken. PDF bestanden geven altijd de gehele
grafiek weer.

© Copyright Battery Condition Test mei-16
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3.6 Bekijken van de verschillende grafieken
Er zijn meerdere grafieken beschikbaar om de meetgegevens bekijken. Vergroten en
verkleinen is bij alle grafieken mogelijk.

3.6.1 Ontlaad resultaat tegen Tijd
De knop
activeert de grafiek van de ontlaad resultaten (Spanning, Stroom,
Impedantie) tegen de testtijd.

3.6.2 Ontlaad resultaat tegen Capaciteit
De knop
activeert de grafiek van de ontlaad resultaten ( Spanning, Stroom,
Impedantie) tegen de Capaciteit (in Ah).

3.6.3 Laad resultaat tegen Tijd
De knop
activeert de grafiek van de Laad resultaten (Spanning en evt. Stroom) tegen
de testtijd. Dit is de grafiek van de her-laad fase.
Note: If the re-charge is not set to 100% (see the Battery Profile in
3.8), the plot will be partial, since the re-charge is partial.

3.6.4 Toon de stroom
De knop

schakelt de weergave van de stroom in de grafiek aan/uit.

3.6.5 Toon de Impedantie
De knop

schakelt de weergave van de Impedantie in de grafiek aan/uit.
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3.7 Snel een meting starten
Volg deze stappen om snel een meting te starten:
1. Sluit de batterij en lader aan
2. Druk, nadat de software is gestart, op de rode knop van het aangesloten kanaal.
3. Een dialoogscherm opent en vul daar de velden in:
◦

Test Naam (klant naam of batterij serienummer)

◦

Batterij gegevens (Spanning, Capaciteit)

◦

Lader gegevens (Stroom en maximale Spanning)

◦

Motor gegevens (Pedelecs zijn normaal 250W)
Het piek vermogen tijdens wegrijden wordt automatisch nagebootst

4. Indien u een batterij heeft waarvoor een testprotocol (profiel) is gedefinieerd, druk
dan op “Speciaal profiel” en kies daar de juiste batterij uit de lijst.

© Copyright Battery Condition Test mei-16
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5. Druk “Start”.
De meting zal beginnen met de (voor-)laad fase. Dan gevolgt door de ontlaad fase, waarin
de capaciteit gemeten wordt. Daarna (na een afkoel periode) wordt de batterij weer herladen, klaar voor gebruik door de klant.
Het meetrapport (PDF) wordt gegenereerd en automatisch op de aangesloten printer
afgedrukt (dit kan bij “Opties” | “Instellingen” aan/uit gezet).
De rapporten zijn te vinden via: “Bestand” | “Verkenner ...” | “Rapporten”.
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3.8 De meetresultaten
Elke test produceert een aantal resultaat bestanden:
•

Het bestand met de meetgegevens (bctdata bestand).

•

De printversie van het rapport (PDF bestand).

•

Het eindresultaat van alle testen van 1 batterij (CSV bestand).

3.9 Drukknop en LED status indicatie
De BAxxx heeft een drukknop die gebruikt kan worden om een test voor dat kanaal te
starten. Dit is vooral handig als meerdere BAxxx tegelijk zijn aangesloten.
De LED geeft de status van de test weer:
Indication

Status

Uit

Geen batterij aangesloten/gedetecteerd

Oranje

Er is een Batterij gedetecteerd maar er loopt geen test

Groen

De test is gereed

Rood (langzaam knipperen)

De test loopt (Laden, ontladen of her-laden)

Oranje (langzaam knipperen)

De test loopt (maar wacht op ontladen)

Rood (snel knipperen)

Zelf-test fout
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4 Voorkeurinstellingen
De voorkeurinstellingen zijn te vinden onder “Opties” | “Instellingen”.

Er zijn verschillende categorieën van instellingen. Hierin zijn de elementen die ingesteld
kunnen worden onderverdeeld. De beschrijving van een geselecteerd element wordt
onderin weergegeven.

4.1 Taalkeuze
De Battery Condition Test V3 software kan in verschillende talen werken. Dit wordt
ingesteld in “Options” | “Preferences”.
Onder “UI Settings”, waar Nederlands van de lijst gekozen kan worden.

4.2 Locaties voor gegevensopslag
Het programma heeft een aantal plaatsen waar het gegeven opslaat. Dit hangt af van het
gegevens-type. De locaties kunnen aangepast, zodat een IT afdeling makkelijk backup’s
kan maken.
In de Instellingen dialoog (Opties | Instellingen) in the “Groeplijst”: Programma Instellingen.
•

Analyse resultaat Map
De test resultaten staan in mappen (directories) per Test naam (of batterij
serienummer). Als er geen naam of serienummer gegeven is wordt het in de map
“Unknown”geplaatst.

•

Batterij Profielen Map
Batterij profielen zijn XML bestanden, 1 per profiel.
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4.3 Logo op Rapport
De PDF rapporten kunnen voorzien worden van een eigen kop-foto/plaatje en/of een
achtergrond. Gebruik de huidige jpg als maatvoorbeeld.
Ook kan een logo bestand geladen worden via “Opties” | “Bedrijfslogo”. Het hier geladen
logo wordt rechts op het rapport afgedrukt.

© Copyright Battery Condition Test mei-16

www.BatteryConditionTest.com

18

Battery Analyzer

Handleiding

4.4 Backup maken
Met Opties | Instellingen | Backup modules | Bestands copieerder, kunnen de
meetbestanden met andere opslag locaties worden gesynchroniseerd. Maar liefst 5
locaties kunnen ingesteld worden. Wanneer de locatie (tijdelijk) niet beschikbaar is (offline), wordt de synchronisatie uitgesteld totdat de locatie weer beschikbaar is.
Hier zijn een aantal Cloud-opslag systemen die gebruikt zouden kunnen worden:
(in willekeurige volgorde)

DropBox
(www.dropbox.com)

HiDrive
(www.free-hidrive.com)

Cubby
(www.cubby.com)

Google Drive
(http://drive.google.com)

SpierOadk
(www.spideroak.com)

JustCloud
(http://www.justcloud.com)

OneDrive
(http://onedrive.live.com)

TransIP
https://www.transip.nl/stack/

Controleer zelf of de beschikbare ruimte en versleuteling (privacy) en prijs voor uw
toepassing geschikt zijn.
De gemiddelde opslagbehoefte voor 1 laad-ontlaad-herlaad cyclus is ongeveer 1 Mbyte. Bij
een intensief gebruik van (2 batterijen per dag) is 1MB * 2 batterijen * 260 dagen = 520
MByte nodig.
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5 Batterij Testen uitgelegd
Bij gebruik van batterijen voor fietsen, scooters en handgereedschap heeft de gebruiker
veelal te maken met oplaadbare batterijen, waarvan de conditie (slijtage) niet van buitenaf
te zien is. Wanneer echter de gebruiksduur minder lang lijkt te zijn, is een onafhankelijk
meting nodig.

5.1 Normaal gebruik
Voor veel toepassingen is normaal gebruik een rekbaar begrip. Bij een fiets, kan dit zijn dat
een persoon van 70kg met een snelheid van 15km/u over vlakke en een horizontale weg
rijd.
In de praktijk komt dit echter maar beperkt voor. Er moet immers eerst van 0 naar 15km/u
ge-accellereerd worden, dan zal een weg bochten en hobbels hebben. Er kan wind mee en
wind tegen zijn.
Uiteindelijk zijn er vele factoren die het energieverbruik van de motor beïnvloeden.
Voor handgereedschap geldt een zelfde variatie aan omstandigheden (bv. Schroeven in
hard hout, taai hout, pluggen etc.).
Hierdoor is het voor een gebruiker niet makkelijk om een vergelijk te maken tussen de duur
van voorgaand gebruik en het huidige gebruik. Het kan maar zo een factor 2 verschillen.

5.2 De batterij eigenschappen
5.2.1 Spanning
De spanning van de batterij / accu is afhankelijk van van het type. Hieronder een aantal
typen met mininmale (bijna leeg), gemiddelde en maximale cel spanning:
Volt
Type

Minimaal

Gemiddeld

Maximaal

Lood cel

1.95

2.1

2.4

NiCad

0.95

1.2

1.4

NiMH

0.95

1.2

1.45

Lithium

3.2

3.7

4.2

De werkelijke waarde van de spanning is ook nog afhankelijk van de temperatuur.
Bij de meeste typen cellen daalt de celspanning geleidelijk met het afnemen van de restenergie in de cel. Dit wordt vooral veroorzaakt door een toename van de inwendige
weerstand.
Door de belastingstroom, ziet dit eruit als een daling van de uitgangsspanning. Immers, de
wet van Ohm (Ω) leert ons: V = I * R.
Als we met 6 A ontladen (I), en de weerstand (R)
veranderd van 0.01 Ω in volle toestand van 0.01 * 6
= 0.06 Volt naar 0.1 Ω in lege toestand; 0.1 * 6 =

© Copyright Battery Condition Test mei-16
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0.6V, dan is de uitgangsspanning sterk gedaald!
Naast de spanningsdaling door de toename van de inwendige weerstand, daalt de
onbelaste cel spanning (zonder dat er stroom loopt) ook.
Een goede tester, geeft ook altijd de curve van de spanning zonder belasting, en de
spanning met de belastingsstroom.

5.2.2 Capaciteit in Ah
De capaciteit van een batterij wordt weergegeven als:
De tijd dat een batterij 1A stroom kan leveren,
of
De Stroom die een batterij gedurende 1 uur kan leveren
Technisch wordt dan geschreven als capaciteit (C) is het aantal
Ampères (A) per uur (h = hours); bv C = 10Ah (spreek uit: Ampèreuur).

C= I∗T [ Ah]
I = stroom in Amp
T = tijd in uren

Bij kleine batterijen wordt dit in mili-ampère-uur (mAh) uitgedrukt. 1 Ah = 1000 mAh.

5.2.3 Battery packs
Batterijen worden vaak gebruikt in de vorm van een set cellen die in serie zijn geschakeld.
Dit heet een “battery pack”. Een pack is dus altijd opgebouwd uit 2 of meer cellen.
De uitgangsspanning van een pack is de som van de spanning van de in serie
geschakelde cellen. Omdat de stroom door alle cellen loop is de maximale stroom van een
pack gelijk aan de maximale stroom van 1 cel.
Ook de capaciteit in Ah is gelijk. Echter, omdat de spanning hoger is, is energie van pack
ook groter.
Een 24V LiPo pack bestaat meestal uit 6 cellen ( 6 x 3.7 = 22.2 V).
Omdat er een verschil is tussen een volle en een lege batterij kan de spanning flink
afwijken:
Lithium

Volt

Volt

Cellen

Minimaal

Maximaal

12V

3

96

126

24V

6

192

252

36V

9

288

378

5.2.4 Battery Management System
Omdat Lithium packs een enorm groot vermogen kunnen leveren, zijn ze ook gevaarlijk,
wanneer ze worden kortgesloten of overbelast. Er kan dan brand of een explosie ontstaan.
Daarom zijn Lithium packs altijd (verplicht) voorzien van een kortsluitbeveiliging. Deze
voorkomt meestal ook diep-ontlading.
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Een goed battery management systeem zorgt er tevens voor dat de cellen onderling even
vol geladen worden. Als dit niet gedaan wordt, zal de 'zwakste cel' steeds iets te weinig
geladen worden. Dit herhaald zich telkens bij het opladen en uiteindelijk zal deze cel bv.
slechts half geladen zijn, terwijl de andere cellen vol zijn.
Het hele pack zal zich dan gedragen als een 'half geladen' pack, en dus een veel te lage
capaciteit hebben.
Er bestaan ook battery management systemen die een communicatie lijn hebben waarmee
gegevens van het pack kunnen worden uitgelezen. Hiervoor wordt de Smbus (System
Management bus) gebruikt. Deze battery packs heten vaak Smart Battery Systems (SBS).

5.3 Batterij problemen
Elk type batterij heeft zo zijn eigen problemen. Hieronder staan de belangrijkste:
Lood cel

NiCad

NiMH

Lithium

Uitdroging

Ja

Nee

Nee

Nee

Geheugen effect

Nee

Ja

Nee

Nee

Overladen

Uitdrogen

Schade

Schade

Schade

Beter niet

Beter niet

Schade

Diep ontlading
Aantal maal laden

200~500

100~200

200~400

400~1000

Capaciteit

Gem.

Gem.

Gem.

Hoog

In de praktijk zijn de bedreigingen voor een Lithium pack voor een elektrische fiets:
•

Diep-ontlading wanneer het pack niet voor de 'winterstop' is volgeladen.

•

In de 'winterstop' in een koude schuur bewaren.

In deze gevallen van schade, zal het gemeten aantal Ampère uur sterk dalen.
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6 Problemen oplossen
6.1 Mogelijke problemen
6.1.1 Ik weet niet hoe ik het programma moet starten
Het programma is te vinden onder Windows “Start”, “Battery Condition Test”,
“Battery analyzer V3”.

6.1.2 De “Apparaten lijst” is niet zichtbaar.
De lijst van aangesloten BAxxx kan getoond en
verborgen worden met de knop “Apparaten lijst” in
de linker bovenhoek.

6.1.3 Mijn BAxxx staat niet in de Apparatenlijst.
Ik heb mijn BAxxx op mijn computer aangesloten, maar deze staat niet in de lijst van
aangesloten apparaten.
Mogelijke oorzaken:
•
Een slecht USB kabel; Probeer een andere kabel.
•
Defecte USB port; Probeer een andere port.
•
Controleer of de USB-HUB wel functioneert (test met bv. een muis).

6.1.4 De BAxxx staat in de apparatenlijst maar is ROOD.
Controleer of de voeding van de USB-HUB wel is aangesloten.

6.1.5 Ik heb geen bar code scanner. Kan ik de bar code wel gebruiken?
Jazeker kan dat. Gebruik “Geavanceerd scannen” (sectie 3.7) en type de barcode van de
batterij en lader handmatig in.

6.1.6 Mijn batterij komt niet voor in de Profiel lijst
Geen probleem. Gebruik de “Snel een meting starten” (sectie 3.7) en voer de batterij en
lader gegevens in.

6.1.7 Na een Start, stop de test direct weer
Na het starten van een test, controleert
het programma een aantal
voorwaarden voor correct en veilig
testen. Als er een foute conditie
gevonden wordt, wordt dit in de Tab
“Voortgang” getoond.
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6.1.8 De software zegt dat er een nieuwe versie is. Moet ik updaten?
De nieuwere software heeft waarschijnlijk nieuwe functies of lost gevonden problemen op.
Updaten is dan ook wenselijk. Indien u een productie met veel batterijen test, is het
raadzaam de nieuwe versie eerst op een andere computer te testen. Als er dan geen
problemen zijn loopt u geen risico op test vertraging.

6.1.9 De software wil de BAxxx firmware updaten. Wat betekent dat?
De BAxxx heeft intern ook een programma. Dat programma werkt nauw samen met de PC
software (Battery Analyzer software V3). Soms is het nodig verbeteringen in het
programma van de BAxxx door te voeren.
Het is een automatisch proces en duurt niet lang.

6.1.10 De USB verbinding met de BAxxx is verbroken tijdens de update van
de BAxxx. Nu werkt deze niet meer.
Wanneer het update proces niet geheel is afgerond, functioneert de BAxxx mogelijk niet
meer. Meestal zal de update vanzelf opnieuw uitgevoerd worden, maar dit kan ook
handmatig gestart meet de volgende procedure:
1. Ontkoppel de USB kabel van de BAxxx.
2. Start de Battery Analyzer software V3.
3. Druk beide rode knoppen op de BAxxx in, en houdt deze ingedrukt.
4. Sluit de USB kabel weer op de BAxxx aan.
Nu zal de Battery Analyzer software V3 de BAxxx herkennen en de update uitvoeren. U
kunt de knoppen weer los laten.

6.2 Nuttige Tips
●

Wanneer een klant zijn oude e-bike wil inruilen, doe dan eerst een
“Bruikbaarheidstest”. Het onafhankelijke testrapport helpt de klant te overtuigen dat
het inruil aanbod dat u doet gefundeerd en redelijk is.

●

Houdt batterijen die op voorraad liggen op ca. 50% en lever altijd een testrapport bij
de levering van de e-bike (of batterij) aan de klant.

6.3 Instructie video’s en Help Desk
Op de web site www.batteryconditiontest.com staan diverse
instructie video’s en is een forum met FAQ (Frequently Asked
Questions) en support vragen.
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7 Algemeen
7.1 Product garantie
We danken u voor de aankoop van een BAxxx.
Battery Condition Test geeft een garantie op de Battery Analyzer van 2 jaar na eerste
aankoop, op materiaal en constructiefouten.
Wij behouden ons het recht voor bij problemen, naar eigen inzicht, het apparaat te
repareren of te vervangen. De garantie geldt voor bekwam gebruik en behelst niet verlies
of schade als het gevolg van:
•
•
•

Incorrecte installatie
Foutief gebruik, nalatigheid of gebruik met ondeugdelijk apparatuur.
Reparatie of modificatie door anderen dan Battery Condition Test of een bevoegde
representant.

Reparaties dienen aangeboden bij Battery Condition Test of een bevoegde representant.
Name :

……………………………………..

Adres :

……………………………………..

Plaats :

……………………………………..

land

:

……………………………………..

E-mail :

……………………………………..

Product naam :

……………………………………..

Aankoop datum :

…………/…………/.......………… (mm/dd/yyyy)

Serie Nummer :

………………………………………………………
Dit staat op de onderzijde van het apparaat

Gekocht bij

:

………………………………………………………

Plaats

:

………………………………………………………

Indien u een reparatie wilt insturen dient u de een kopie van de aankoop rekening bij te
sluiten.

7.2 Disclaimer
Product specificatie en gegevens kunnen wijzigingen zonder dat u hiervan op de hoogte
gehouden wordt.
Battery Condition Test, haar relaties, agenten, medewerkers en medewerkers in opdracht
wijzen elke aansprakelijkheid af voor enige fouten en/of omissies in deze handleiding of
enig andere publicatie aangaande deze producten.
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Battery Condition Test disclaims any and all liability arising out of the use or application of
any product described herein or of any information provided herein to the maximum extent
permitted by law. The product specifications do not expand or otherwise modify Battery
Condition Test’s terms and conditions of purchase, including but not limited to the warranty
expressed therein, which apply to these products.
No license, express or implied, by estoppel or otherwise, to any intellectual property rights
is granted by this document or by any conduct of Battery Condition Test.
The products shown herein are not designed for use in medical, life-saving, or lifesustaining applications unless otherwise expressly indicated. Customers using or selling
Battery Condition Test products not expressly indicated for use in such applications do so
entirely at their own risk and agree to fully indemnify Battery Condition Test for any
damages arising or resulting from such use or sale. Please contact authorized Battery
Condition Test personnel to obtain written terms and conditions regarding products
designed for such applications.
Product names and markings noted herein may be trademarks of their respective owners.
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