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VÝSTRAHA - NEBEZPEČÍ TŘASKAVÝCH PLYNŮ 

1. Práce v blízkosti olověného kyselinového akumulátoru je nebezpečná. Akumulátory 

za normálního provozu generují třaskavé plyny. Z toho důvodu je mimořádně důležité 

si vždy před použitím testu pečlivě pročíst tento návod a důsledně dodržovat pokyny 

výrobce akumulátory.  

2. Aby se snížilo nebezpečí výbuchu akumulátoru, dodržujte pokyny v tomto návodu i 

pokyny zveřejněné výrobcem akumulátoru a výrobcem jakéhokoliv zařízení, které 

chcete používat v blízkosti akumulátoru. Dodržujte výstražné značky na těchto 

zařízeních. 

 

ANALÝZA 12V AKUMULÁTORU – Klepněte na „ENTER“ a počkejte na uplynutí 

10 sekund zatížení. 

Výsledek testu zatížení: 

1. OK (ZELENÁ LED KONTROLKA): Kapacita akumulátoru je dobrá. Může nebo 

nemusí být plně nabitý. Ověřte stav akumulátoru stanovením měrnou hmotnost 

(pomocí hydrometru). Pokud je měrná hmotnost nižší než úroveň plného nabití, 

ověřte možnost poruchy nabíjecího systému nebo odčerpávání energie. Dobijte 

akumulátor na plnou úroveň. 

2. OK, ALE SLABÁ (ZELENÁ+ŽLUTÁ LED KONTROLKA): Prohlédněte výsledný 

srovnávací graf testovacího zatížení na krytu měřiče a ověřte, zda je akumulátor 

„OK“ nebo ne. Pokud je „OK“, přejde do 1. stavu „OK“. Pokud není, přejde do 3. 

stavu „SLABÝ“.  

3. SLABÝ (ŽLUTÁ LED KONTROLKA): Kapacita akumulátoru je neuspokojivá. 

Akumulátor může být: (1) vadný nebo (2) částečně vybitý. K určení toho, o kterou 

variantu jde, se používá stanovení měrné hmotnosti. Pokud měrná hmotnost 

přesahuje 1,225, považuje se akumulátor za vadný. Pokud je měrná hmotnost nižší 

než 1,225, dobijte akumulátor a opakujte test. Pokud se měrná hmotnost jednotlivých 

článku liší o více než 0,025 (25 bodů), mohou se vyskytnout problémy s článkem. 

Pokud dobíjení nevede ke zvýšení měrné hmotnosti na plnou úroveň nabití, je 

akumulátor buď sulfatovaný, nebo došlo ke ztrátě aktivního materiálu. 



4. ŠPATNÝ (ČERVENÁ LED KONTROLKA): Akumulátor může být vadný (např. špatný 

článek). 

5. Digitální kódový LED displej „c.b“: 

   a) Pokud je napětí akumulátoru nižší než 12,3V, zobrazí se na LED displeji kód „c.b“ 

(dobít akumulátor). Před testováním akumulátor plně dobijte. Po dobití vyčkejte 

15-30 minut, aby mohlo dojít ke stabilizaci napětí, a proveďte test 

zatížení. Pokud je hodnota stále nižší než 12,3 V a zobrazuje se kód „c.b“, je 

potřeba akumulátor ihned vyměnit. 

  

     b) Pokud je napětí akumulátoru vyšší než 13,2V, zobrazí se na LED displeji kód „c.b“ 

(dobít akumulátor). Když se provádí test zatížení s připojením autobaterie, 

vypněte motor a zapněte dálková světla. Počkejte na pokles napětí akumulátoru 

pod 13,2 V. Pak zhasněte dálková světla a proveďte test akumulátoru.     

        

  c) U akumulátoru, u nějž byl právě dokončen nabíjecí cyklus, je napětí nestabilní. 

Proto se doporučuje před prováděním testu zatížení počkat 15-30 minut, dokud 

napětí neklesne pod 13,2 V.“  

 

KOMPENZACE TEPLOTY                                        1 KROK = 50 A startování 

TEPLOTA AKUMULÁTORU +20 ˚F 0 ˚F -20 ˚F 

SNIŽTE JMENOVITÝ ROZSAH 

AKUMULÁTORU O: 

1 

KROK 

2 

KROKY 

3 

KROKY 

 

Pokud zatížení indikuje špatný stav akumulátoru, nechte jej několik minut stabilizovat a 

voltmetrem změřte napětí při rozpojení okruhu. Jde o dobrý ukazatel procenta nabití 

akumulátoru. Akumulátor se považuje za nabitý, pokud je ukazatel na hodnotě 75 % 

nebo více. Pokud akumulátor neprojde testem zatížení při nabití na 75 %, je potřeba jej 

vyměnit. Pokud je naměřena úroveň nabití akumulátoru nižší než 75 %, je potřeba jej 

dobít a opakovat test zatížení. Pokud akumulátor znovu neprojde testem, vyměňte jej. 

Pro 12V akumulátor platí následující rozsahy: 



NAPĚTÍ PŘI ROZPOJENÉM 

OKRUHU* 
PROCENTO NABITÍ 

11,7 V nebo nižší 0 

12,0 25 

12,2 50 

12,4 75 

12,6 nebo vyšší 100 

 

TESTOVÁNÍ NABÍJECÍHO SYSTÉMU - po testu zatížení  

1. Po otestování akumulátoru ponechte tester stejně zapojený. V tomto stavu klepněte 

na „ENTER“. Objeví se hlášení „TEST STATE -CHARGING AND LED LIGHT“ 

(Testovací stav – nabíjení a LED kontrolka). 

2. Nastartujte motor a ponechte jej dosáhnout normální provozní teploty. 

3. Spusťte motor na 1200 až 1500 ot./min. UPOZORNĚNÍ: Zůstaňte mimo dosah 

pohyblivých částí motoru. 

4. Odečtěte hodnotu na měřiči. Červená LED kontrolka indikuje problém u nabíjecího 

systému, kdy nedochází k dostatečnému nabití akumulátoru (méně než 13,6 V), 

anebo dochází k přebíjení (více než 14,8 V). Viz voltmetr. 

 

TEST MOTORU STARTÉRU (12V vozidla) 

Tento test odhalí nadměrný proudový odběr startéru, což je situace, která ztěžuje 

startování a zkracuje životnost akumulátoru. Proveďte test zatížení akumulátoru. 

Ujistěte se, že je akumulátor DOBRÝ. 

 

MOTOR MUSÍ MÍT NORMÁLNÍ PROVOZNÍ TEPLOTU 

1. Připojte zápornou (černou) svorku k zápornému (NEG, N, -) kolíku akumulátoru. 

Připojte kladnou (červenou) svorku na kladný (POS, P, +) kolík akumulátoru. 

ZAKÝVEJTE svorkami dopředu a dozadu, aby byl zajištěn dobrý elektrický kontakt. 

Neklepejte na „ENTER“. 

2. Deaktivujte zapalování systému tak, aby vozidlo nemohlo nastartovat. 



3. Natočte motor a zaznamenejte hodnotu napětí během natáčení. 

4. Hodnota 9 V nebo nižší indikuje nadměrný proudový odběr. Může jít o důsledek 

špatného připojení nebo selhání startéru motoru; anebo akumulátor nemá 

dostatečnou kapacitu pro požadavky motoru (je malý). 
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