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RYCHLONABÍJEČKA / TESTER BATERIÍ S TISKÁRNOUSPECIFIKACE 

SPECIFIKACE 

Vstupní napětí 220–240 V AC 

Jmen.výstupní proud 

(nabíječka) 

0–50 A 

Startování motoru 150 A (max) 
 
 
 
Použití 

Pb kyselinové 

akumulátory, 12 V 

Flooded, 

VRLA/GEL, AGM 

Spiral, AGM Flat 

Plate & Start- Stop. 

Elektrický systém 12 a 

24V Provozní rozsah 200–3000 CCA (SAE) 

Automatický test 

zatížení 

200 A (max) 
 

CHARAKTERISTIKY 
 

 

1 LED kontrolky 
2 Displej 

3 Klávesy se šipkami        
4 Tiskárna         4 

5 Konektor pro proud. svorku 
6 Konektor pro napěť. Sondu        3 

7 Konektor pro AC  kabel 
8 Sada odnímatelných svorek   

                           5      6 

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

 

PŘEČTĚTE SI A USCHOVEJTE TUTO PŘÍRUČKU 

Podle Kalifornského prohlášení 65 tento výrobek obsahuje chemikálie, o nichž je státu 

Kalifornie známo, že způsobují rakovinu a porodní defekty nebo jiná poškození 

v reprodukčním procesu. Po manipulaci si umyjte ruce. 

 

USCHOVEJTE TENTO NÁVOD. OBSAHUJE DŮLEŽITÉ POKYNY PRO 

BEZPEČNOST A PROVOZ 

1. Tato příručka obsahuje důležité pokyny pro bezpečnost a provoz systému BT2300E. Je 

potřeba si tyto pokyny a bezpečnostní opatření důkladně pročíst, porozumět jim a důsledně je 

dodržovat. 

2. Toto zařízení lze používat výhradně pro 12voltové OLOVĚNÉ KYSELINOVÉ baterie, 

AGM, GELOVÉ ELEKTROLYTICKÉ baterie (GELOVÉ ČLÁNKY) a baterie START-STOP. 
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Nepokoušejte se používat baterie jiného typu a napětí (SUCHÉ ČLÁNKY, NIKL-KADMIOVÉ 

ČLÁNKY, NIKL METAL HYDRIDOVÉ BATERIE apod.), které lze obvykle nalézt v malých 

domácích spotřebičích.  Mohlo by dojít k destrukci nabíječky nebo baterie a následně 

k poranění osob nebo poškození majetku. 

3. Nevystavujte zařízení působení přímého slunečního záření, deště nebo sněhu. 

4. Pokud je baterie nainstalována, ujistěte se, že jsou veškeré doplňkové zátěže vozu vypnuté, 

klíček není v zapalování a dveře jsou zavřené. 

5. Nepoužívejte s touto nabíječkou žádné příslušenství, které není doporučené. Příslušenství jiné 

než doporučené může způsobit poranění, úraz elektrickým proudem, požár nebo ztrátu záruky. 

6. Aby se snížilo nebezpečí poškození elektrické zástrčky a kabelu, při odpojování nabíječky 

tahejte vždy za zástrčku, nikoliv kabel. 

7. Je-li nezbytné použít prodlužovací kabel, musí tento být žádně uzemněný. Použití 

nesprávného prodlužovacího kabelu může zapříčinit požár nebo úraz elektrickým proudem. 

8. Pokud zjistíte poškození kabelu nebo zástrčky, zařízení nepoužívejte a ihned kabel nebo 

zástrčku vyměňte. 

9. Neprovozujte toto zařízení, pokud bylo vystaveno prudkému nárazu, upadlo, anebo bylo jinak 

poškozeno. V takovém případě kontaktujte autorizované servisní středisko a požádejte o 

opravu. 

  



10. Nepokoušejte se zařízení demontovat. Pokud zařízení vyžaduje opravu nebo servis, 

kontaktujte autorizované servisní středisko. Při nesprávném smontování hrozí nebezpečí 

úrazu elektrickým proudem nebo požáru. 

11. Aby se zamezilo poraněním během čištění nebo údržby, odpojte všechny baterie a přesuňte 

je tak, aby byl zajištěn dobrý přístup k jednotce. Odpojte zařízení od zásuvky elektrického 

proudu.  Očistěte pouzdro a sady vodičů jemně navlhčeným hadříkem.  Nepoužívejte 

rozpouštědla ani mýdlové čističe. 

12. Napájecí kabely veďte tak, aby se po nich nešlapalo, nemohlo dojít k zakopnutí a nebyly 

vystaveny pnutí nebo jakýmkoliv jiným negativním  

vlivům. 

13. Nikdy se nepokoušejte nabíjet zmrzlou baterii. Před připojením počkejte, než teplota 

baterie opět stoupne na pokojovou teplotu. Doporučený provozní rozsah je od 0 °C do 50 °C 

při teplotě okolí. 

14. Nikdy nepoužívejte zařízení v nebo na lodi nebo jiném plavidle. Je potřeba vyjmout baterii 

z lodě nebo plavidla a dobít baterii nabíječkou řádně nainstalovanou v pracovní pozici. 

15. Neinstalujte nabíječku DHC na místa, kde by byla vystavena vlhkosti nebo povětrnostním 

vlivům nebo do blízkosti hořlavých materiálů, jako jsou odpadky, hořlavé kapaliny a výpary. 

 

PŘÍPRAVA NA TEST 

 

VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ UVOLŇOVÁNÍ TŘASKAVÝCH PLYNŮ 

1. Práce v blízkosti olověné kyselinové baterie je nebezpečná. Baterie za provozu generuje 

třaskavé plyny. Z toho důvodu je mimořádně důležité při používání nabíječky za všech 

okolností dodržujte pokyny. 

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

zveřejněné výrobcem baterie a výrobcem jakéhokoliv zařízení, které chcete používat 

v blízkosti baterie. Dodržujte výstražné značky na těchto zařízeních. 

 

OPATŘENÍ NA OCHRANU OSOB 

1. Při práci v blízkosti olověné kyselinové baterie se musí nacházet v oblasti doslechu nebo 

dostatečně blízko nacházet další osoba, která v případě potřeby poskytne pracovníkovi pomoc. 



V blízkosti musí být k dispozici dostatek čerstvé vody a mýdla pro případ potřísnění pokožky, 

oděvu nebo zasažení očí kyselinou z baterie. 

2. Používejte úplnou ochranu očí a ochranný oděv. 

3. Při práci v blízkosti baterie se nedotýkejte očí. Pokud by došlo k potřísnění pokožky nebo 

oděvu kyselinou z baterie, ihned místo omyjte mýdlem a vodou. Pokud se kyselina dostane do 

očí, ihned je začněte vyplachovat proudem studené vody a pokračujte minimálně 10 minut. 

Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. 

4. V blízkosti baterie nebo motoru NIKDY nekuřte, nedovolte výskyt jiskry nebo otevřeného 

plamene. 

6. Dbejte zvláštní opatrnosti, aby nedošlo k upadnutí kovového nářadí na baterii. Mohlo by 

dojít k přeskočení jiskry nebo zkratování baterie nebo jiných elektrických součástí a následné 

explozi. 

7. Při práci s olověnou kyselinovou baterií si musí pracovník sundat veškeré kovové součásti, 

jako jsou prstýnky, náramky, náhrdelníky nebo hodinky. Mohl by být vygenerován zkratový 

proud dostatečně vysoký pro rozehřátí kovu v těchto špercích a následně by mohlo dojít 

k popálení. 

8. Používejte nabíječku výhradně k nabíjení OLOVĚNÝCH KYSELINOVÝCH akumulátorů. 

Není určena k napájení nízkonapěťových elektrických zařízení v aplikacích jiných než je 

použití v motoru startéru. Nepoužívejte nabíječku baterií pro nabíjení suchých článků, které 

se obvykle používají v domácích spotřebičích. U těchto baterií může dojít k destrukci a 

následnému zranění osob nebo poškození majetku. 

9.  NIKDY nenabíjejte zmrzlou baterii. 

 

UZEMNĚNÍ A AC PŘIPOJENÍ 

 

POKYNY PRO UZEMNĚNÍ A PŘIPOJENÍ KABELU STŘÍDAVÉHO NAPÁJENÍ 

Aby se předešlo nebezpečí poranění elektrickým proudem, musí být zařízení uzemněno. 

Zařízení 

je opatřeno elektrickým kabelem s uzemňovacím vodičem a uzemňovacím kolíkem. Zástrčka 

musí být připojena k zásuvce, která je řádně nainstalována a uzemněna v souladu s místními 

předpisy a nařízeními. 



NEBEZPEČÍ – Nikdy neupravujte dodaný AC kabel nebo zástrčku – pokud nepasuje do 

zásuvky, požádejte kvalifikovaného elektrikáře o instalaci správné zásuvky. 

Nesprávné zapojení může zapříčinit úraz elektrickým proudem. 

 

V NĚKTERÝCH ZEMÍCH, NAPŘ. V KANADĚ, JE ZÁKÁZÁNO POUŽÍVÁNÍ ADAPTÉRŮ. 

POKUD NENÍ K DISPOZICI UZEMNĚNÁ ZÁSUVKA, NEPOUŽÍVEJTE TOTO ZAŘÍZENÍ, 

DOKUD KVALIFIKOVANÝ ELEKTRIKÁŘ NEZAJISTÍ SPRÁVNOU ZÁSUVKU. 

 

       ADAPTÉR 

 

 

UZEMŇOVACÍ KOLÍK 

UZEMŇOVACÍ PRVKY 

       

UZEMNĚNÁ ZÁSUVKA  

Tato nabíječka baterií se používá v okruzích se jmenovitým napětím 120 V a je opatřeno 

uzemňovací zástrčkou, která vypadá jak na obrázku A. 

Pokud není k dispozici řádně uzemněná zásuvka, lze zapojit zástrčku do dvoupólové zásuvky 

(viz obr. B) za použití provizorního adaptéru (viz obrázky B a C). Provizorní adaptér lze 

používat pouze do chvíle, než kvalifikovaný elektrikář nainstaluje řádně uzemněnou zásuvku. 

NEBEZPEČÍ – Před použitím adaptéru ve vyobrazené konfiguraci se ujistěte, že je centrální 

šroub zásuvkové destičky uzemněný. Pevný závěs nebo oko zelené barvy vystupující 

z adaptéru musí být připojeno k žádně uzemněné zásuvce – přesvědčte se, že je skutečně 

uzemněná. V případě potřeby vyměňte původní šroub krytu zásuvky za delší, který zajistí závěs 

nebo oko adaptéru ke krytu zásuvky a připojte uzemnění k uzemněné zásuvce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍPRAVA NA NABÍJENÍ 

UZEMŇOVACÍ 

KOLÍK 

ADAPTÉR 

KOVOVÝ ŠROUB 
KRYT NEBO UZEMNĚNÁ 

ZÁSUVKA 

 

UZEMŇOVACÍ 

KOLÍK 

 

UZEMŇOVACÍ 

PRVKY 



a) Pokud je potřeba vyjmout baterii pro účely nabíjení z vozu, vždy nejprve odstraňte z baterie 

uzemněnou svorku. Ujistěte se, že je veškeré příslušenství ve voze vypnuté, takže nemůže 

vzniknout oblouk. 

b) Při nabíjení baterie se ujistěte, že je její okolí řádně odvětrávané. 

c) Očistěte svorky baterie. Dejte pozor, aby koroze nezasáhla vaše oči. 

d) Dolijte do každého článku destilovanou vodu tak, aby hladina kyseliny v baterii dosahovala 

úrovně definované výrobcem baterie. Nepřelévejte tuto hladinu. V případě baterie 

s odnímatelnými kryty článků, jako jsou např. olověné kyselinové akumulátory regulované 

ventilem, pečlivě dodržujte pokyny výrobce pro dobíjení. 

e) Prostudujte si veškerá bezpečnostní opatření konkrétního výrobce baterie pro dobíjení a 

doporučované úrovně dobití. 

f) Zjistěte napětí baterie z příručky vlastníka vozu a ujistěte se, že odpovídá jmenovitému 

výstupu nabíječky baterií. 

 

UMÍSTĚNÍ NABÍJEČKY 

 

a) Umístěte nabíječku do nejdál od akumulátoru, na maximální vzdálenost DC kabelů. 

b) Nikdy neumísťuje nabíječku přímo nad dobíjený akumulátor. Plyny z baterie jsou korozivní 

a poškodily by nabíječku. 

c) Nikdy nedovolte, aby kyselina z akumulátoru při doplňování nebo zjišťování měrné 

hmotnosti elektrolytu potřísnila nabíječku. 

d) Neprovozujte nabíječku v uzavřených oblastech nebo s jakkoliv omezenou cirkulací 

vzduchu. 

e) Nedávejte baterii na nabíječku. 

 

OPATŘENÍ PRO DC PŘIPOJENÍ 

a) Výstupní DC svodky připojujte a odpojujte zásadně, když jsou veškeré vypínače nabíječky 

v poloze „vypnuto“ a po odpojení AC kabelu ze síťové zásuvky. Nikdy nedovolte, aby se 

svorky vzájemně dotýkaly. 

b) Připojte svorky k baterii a kostře, jak je popsáno níže. 



 

TYTO KROKY SE PROVÁDĚJÍ, POKUD JE BATERIE NAMONTOVANÁ VE VOZE.  

JISKRA V BLÍZKOSTI BATERIE MŮŽE ZPŮSOBIT VÝBUCH BATERIE. 

PROVEĎTE OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ VÝSKYTU JISKRY 

V BLÍZKOSTI BATERIE. 

a) Veďte AC a DC kabely tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození kryty, dveřmi nebo 

pohyblivými částmi motoru. 

b) Udržujte si odstup od lopatek ventilátoru, řemenů, řemenic a dalších částí, které by mohly 

způsobit poranění. 

c) Ověřte polaritu kolíků baterie. KLADNÝ (POZ, P, +) kolík baterie má obvykle větší průměr 

než ZÁPORNÝ (NEG, N,–) kolík. 

d) Zjistěte, který kolík baterie je uzemněn (připojen) na kostru. Pokud je na kostru uzemněn 

záporný kolík (ve většině vozů), viz (e). Pokud je na kostru uzemněn kladný kolík, viz (f). 

e) U vozů s uzemněním záporného kolíku připojte KLADNOU (ČERVENOU) svorku 

z nabíječky ke KLADNÉMU (POZ, P, +) neuzemněnému kolíku baterie. Připojte 

ZÁPORNOU (ČERNOU) svorku ke kostře vozu nebo motorovému bloku mimo prostor 

baterie. Nepřipojujte svorku ke karburátoru, palivovému vedení nebo plechovým částem 

karosérie. Svorku připojte k masivním kovovým částem rámu nebo motorového bloku. 

f) U vozů s uzemněním kladného kolíku připojte ZÁPORNOU (ČERNOU) svorku z nabíječky 

k ZÁPORNÉMU (NEG, N, –) neuzemněnému kolíku baterie. Připojte KLADNOU 

(ČERVENOU) svorku ke kostře vozu nebo motorovému bloku mimo prostor baterie. 

Nepřipojujte svorku ke karburátoru, palivovému vedení nebo plechovým částem karosérie. 

Svorku připojte k masivním kovovým částem rámu nebo motorového bloku. 

g) PŘIPOJTE AC NAPÁJECÍ KABEL NABÍJEČKY K SÍŤOVÉ ZÁSUVCE; 

h) Při odpojování nabíječky přepněte vypínače do polohy „vypnuto“, odpojte AC kabel, 

odpojte svorky od kostry vozu a pak odpojte svorku od kolíku baterie. 

i ) Informace o délce nabíjení naleznete v pokynech pro provoz. 

 

 

TYTO KROKY SE PROVÁDĚJÍ, POKUD JE BATERIE MIMO VŮZ. 

JISKRA V BLÍZKOSTI BATERIE MŮŽE ZPŮSOBIT VÝBUCH BATERIE. PROVEĎTE 



OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ VÝSKYTU JISKRY V BLÍZKOSTI BATERIE. 

a) Ověřte polaritu kolíků baterie. KLADNÝ (POZ, P, +) kolík baterie má obvykle větší průměr 

než ZÁPORNÝ (NEG, N, –) kolík. 

b) Připojte minimálně 24 palců dlouhý, izolovaný kabel tloušťky 6 (AWG) k ZÁPORNÉMU 

(NEG, N, –) kolíku baterie. 

c) Připojte KLADNOU (ČERVENOU) svorku baterie ke KLADNÉMU (POS, P, +) kolíku 

baterie. 

d) Postavte se a umístěte volný konec kabelu co nejdále od baterie. Pak připojte ZÁPORNOU 

(ČERNOU) svorku nabíječky k volnému konci kabelu. 

e) Při provádění  finálního zapojení nestůjte čelem k baterii. 

f) Při odpojování nabíječky provádějte kroky z postupu zapojení v obráceném pořadí a při 

přerušování prvního kontaktu stůjte v nejdelší praktické vzdálenosti od baterie. 

g) Námořní (lodní) baterie musejí být demontovány a nabíjeny na pevnině. Dobíjení na palubě 

vyžaduje zařízení speciálně navržené pro použití na vodě (námořní aplikace). 

 

PŘED TESTEM 

 

1. Před prováděním testu baterie ve voze vypněte zapalování, veškeré příslušenství a zátěže. 

Zavřete všechny dveře i kapotu zavazadlového prostoru. 

 

2. Ujistěte se, že je kabel připojen k AC konci a pak toto zařízení zapněte. Před zapnutím nebo 

vypnutím se ujistěte se, že jsou svorky odpojeny od baterie. 

 

Pamatujte na to, že dokud nebude tester připojen k AC napájení a zapnutý, nebude se na 

displeji nic zobrazovat. 

 

3. Ujistěte se, že jsou svorky baterie čisté. V případě potřeby je očistěte drátěným kartáčem. 

Připojte červenou svorku ke kladnému kolíku baterie. Připojte černou svorku k zápornému 

kolíku baterie. Pro maximální přesnost výsledků připojujte pouze vodivou část svorky. 



 

  

 

Připojení ke svorce nebo fixtuře namísto připojení přímo ke svorce povede k nestabilním 

výsledkům. 

 

4. Vkládání papíru: 

a. Otevřete průhledný kryt. 

 

b. Umístěte do přihrádky novou roli papíru.  

Ujistěte se, že tepelná strana směřuje nahoru. 

     Tepelná strana 

    Role papíru 

    Kryt        Přihrádka 

 

c. Vytáhněte krátký kousek papíru z přihrádky a stlačením 

směrem dolů zavřete průhledný kryt. 

 

 

  



TEST BATERIE, START STOP 

 

1. Připojte baterii pro test baterie. Stisknutím kláves  

vyberte Test baterie / Rychlé dobití. 

Spusťte proces stisknutím tlačítka «ENTER». 

2. Klávesami      zvolte typu baterie: 

a. EFB 

b. AGM, FLAT 

Stisknutím klávesy «ENTER» potvrďte volbu. 

3. Klávesami zvolte standardu baterie: SAE (CCA), EN, IEC nebo DIN.         Klávesou    se 

vrátíte zpět na poslední krok. Stisknutím klávesy «ENTER» potvrďte volbu. 

4. Klávesami       zadejte kapacitu baterie: SAE (CCA): 200~3000 

EN:190~2830 DIN: 115~1685 IEC: 135~1985 

Stisknutím klávesy «ENTER» zahájíte test. 

5. Testování baterie. (Můžete test zastavit stisknutím šipky DOLŮ. Testovací data budou 

v takovém případě vymazána.) 

6. Pokud je zjištěno, že baterie potřebuje dobít (GOOD & RECHARGE / RECHARGE & 

RETEST (DOBRÁ & DOBÍT / DOBÍT & PŘETESTOVAT)), systém BT2300E se zeptá, zda 

chcete zahájit proces dobíjení. Po dokončení nabíjení provede systém BT2300E provede 

automaticky test baterie. 

  



 

START STOP  

OCV: XX.XX  

V XX F/XX C 

ENTER TO START 
 
 

 
BATTERY TYPE  

          EFB 

 
 
 
 
 

 
SELECTRATING 

         SAE 
 

 
 
 
 
 
 

SET CAPACITY 

XXXX SAE 
 
 
 
 
 

TESTING 

=STAGE 1=  

                           PRESS    TO STOP 

 
 
 

                GOOD & RECHARGE  

                APPROX TIME: XXX  

              PROCEED CHARGE? 

YES/NO 
 

 
VOLT: XX.XXV 

AMP: XXA 

  TIME:     XXX:XX  

 ̀                           PRESS       TO STOP 

 

 

7. Po dokončení testu se na displeji zobrazí výsledky následujícím způsobem: 

{Pomocí kláves ◄ ► vyberte: SOH (KONDICE) nebo SOC (STAV NABITÍ)}. 
 

DOBRÁ & OK 

Baterie je dobrá a schopna udržet nabití. DOBRÁ 

 

DOBÍT 

Baterie je dobrá, ale potřebuje dobít. DOBÍT 
 

PŘETESTOVAT 

Baterie je vybitá, stav baterie nelze 

určit, pokud není plně nabita. Dobijte a přetestujte baterii. 
 

 

Baterie neudrží nabití, je potřeba ji ihned vyměnit. 

 



 

Baterie má minimálně jeden článek zkratovaný, je potřeba ji ihned vyměnit. 

 

 

 

Lze provést servis baterie, ale bude mít sníženou 

 

 

 

schopnost nastartovat motor. Baterie může selhávat za  

extrémních klimatických podmínek, anebo pokud je špatné spojení  mezi vozem a baterií, které má vliv 

na funkci dobíjení. Monitorujte baterii z hlediska možné výměny a pro účely systémové analýzy dobíjení. 

GOOD & PASS 

XX.XXV XX% 

XXXSAE XX% 
 
 

 
  GOOD & RECHARGE 

XX.XXV XX% 

XXXSAE XX% 
 
 
 

  RECHARGE & RETEST 

XX.XXV XX% 

XXXSAE XX% 

 

BAD & REPLACE 

XX.XXV    XX%  

SOH : LOW 
 

 
 
   BAD CELL & REPLACE 

XX.XXV XX%  

SOH : LOW 

 
 
 
 

MARGINAL 

XX.XXV XX% 

XXXSAE XX% 

 

POZN: Klávesami zobrazíte TEST CODE (Kód testu) pro záznam. 
 

8. Klávesami       vyberte YES/NO (ANO/NE) pro tisk výsledků testu. 

 

PAMATUJTE NA TO že se mohou v závislosti na okolnostech zobrazovat následující hlášení. 

 

CHYBA ZÁTĚŽE 

Kapacita testované baterie CCA je větší než 

3000SAE (CCA), anebo není správné spojení. Zkontrolujte baterii a ujistěte se, že je vodič se svorkou 

řádně připojen. 

 

  



 

PAMĚŤ PLNÁ 

 

Tester může zaznamenat 1000 výsledků testu, 

při dalších testech budou přepisována dříve uložená data. Doporučuje se nahrát uložená testovací data 

do PC prostřednictvím funkce SYNC. 

CHYBA PAMĚTI 

Systém BT2300E není schopen uložit výsledky testu kvůli chybě paměti. 

Spusťte funkci CLEAR MEMORY (Vymazat paměť), uložená testovací data budou 

vymazána. 
 

             GOOD & PASS  
        TEST CODE 

       XXXXXXXXXXXXXXX 

 
 
 

 
           PRINT RESULTS 

  YES/NO 

 

 

 

          LOAD ERROR 

 

MEMORY FULL  

WILL OVERWRITE  

MEMORY 

PRESS ENTER 

 

MEMORY ERROR  

ERASE MEMORY  

PRESS ENTER 

 

TEST BATERIE 

1. Připojte baterii pro test baterie. Stisknutím kláves            vyberte Test baterie / Rychlé dobití. 

Spusťte proces stisknutím tlačítka «ENTER». 

2. Klávesami  zvolte typ baterie: 

a. FLOODED (EFB) 

b. AGM FLAT PL 

c. AGM SPIRAL 

d. VRLA/GEL 

Stisknutím klávesy «ENTER» potvrďte volbu. 

3. Klávesami pro zvolte standard baterie: SAE (CCA), EN, IEC, DIN nebo JIS.        Klávesou    

se vrátíte zpět na poslední krok. Stisknutím klávesy «ENTER» potvrďte volbu. 

4. Klávesami  zadejte kapacitu baterie:                



SAE (CCA): 200~3000 

EN:190~2830  

DIN: 115~1685  

IEC: 135~1985 

JIS: Baterie typ č. 

Stisknutím klávesy «ENTER» zahájíte test. 

5. Testování baterie. (Můžete test zastavit stisknutím šipky DOLŮ. Testovací data budou 

v takovém případě vymazána.) 

6. Pokud je zjištěno, že baterie potřebuje dobít (GOOD & RECHARGE / RECHARGE & 

RETEST (DOBRÁ & DOBÍT / DOBÍT & PŘETESTOVAT)), systém BT2300E se zeptá, zda 

chcete zahájit proces dobíjení. Po dokončení nabíjení provede systém BT2300E provede 

automaticky test baterie. 

 

   BAT. TEST&CHARGE  

     OCV: XX.XX V 

              XX F/XX C  

            ENTER TO START 

 
 

 
       BATTERY TYPE  

       AGM FLAT PLATE 

 
 
 
 
 

 
    SELECT RATING 

         SAE 
 
 
 
 

 
              SET CAPACITY 

XXXX SAE 

 

 

    TESTING 

    =STAGE 1= 

PRESS      TO STOP 

 

GOOD & RECHARGE  

APPROX TIME: XXX  

PROCEED CHARGE? 

          YES/NO 

  VOLT:       XX.XXV 

  AMP:            XXA 

  TIME:    XXX:XX  

  PRESS     TO STOP 

 

 

7. Po dokončení testu se na displeji zobrazí výsledky následujícím způsobem: 

{Pomocí kláves ◄ ► vyberte: SOH (KONDICE) nebo SOC (STAV NABITÍ)}. 



 

DOBRÁ A PROŠLA 
 

Baterie je dobrá a schopna udržet nabití. 

DOBRÁ A DOBÍT 

Baterie je dobrá, ale potřebuje dobít.  

DOBÍT A PŘETESTOVAT 

Baterie je vybitá, stav baterie nelze 

určit, pokud není plně nabita. Dobijte a přetestujte baterii. 

 

ŠPATNÁ A VYMĚNIT 

Baterie neudrží nabití, je potřeba ji ihned vyměnit. 

 

ŠPATNÝ ČL. A VYMĚNIT 
 

Baterie má minimálně jeden článek zkratovaný, je potřeba ji ihned vyměnit. 

 

Lze provést servis baterie, ale bude mít sníženou 

schopnost nastartovat motor. Baterie může selhávat za extrémních klimatických podmínek, anebo pokud 

je špatné spojení  mezi vozem a baterií, které má vliv na funkci dobíjení. Monitorujte baterii z hlediska 

možné výměny a pro účely systémové analýzy dobíjení. 

 

   GOOD & PASS 

   XX.XXV XX% 

             XXXSAE XX% 
 
 

 
        GOOD & RECHARGE 

          XX.XXV XX% 

          XXXSAE XX% 
 
 
 

      RECHARGE & RETEST 

          XX.XXV XX% 

          XXXSAE XX% 

 

   BAD & REPLACE 

     XX.XXV XX%  

   SOH : LOW 
 

 
 

        BAD CELL & REPLACE 

           XX.XXV XX%  

           SOH : LOW 

 
 
 
 

MARGINAL 

              XX.XXV  XX% 

             XXXSAE    XX% 

 

POZN.: Klávesami   zobrazíte TEST CODE (Kód testu) pro záznam. 



 

8. Klávesami       vyberte YES/NO (ANO/NE) pro tisk výsledků testu. 

PAMATUJTE NA TO, že se mohou v závislosti na okolnostech zobrazovat následující hlášení. 

 

CHYBA ZÁTĚŽE 

Kapacita testované baterie CCA je větší než 

3000SAE (CCA), anebo není správné spojení. Zkontrolujte baterii a ujistěte se, že je vodič se svorkou 

řádně připojen. 

 

 

PAMĚŤ PLNÁ 

Tester může zaznamenat 1000 výsledků testu, při dalších testech budou přepisována dříve uložená data. 

Doporučuje se nahrát uložená testovací data do PC prostřednictvím funkce SYNC. 

 

CHYBA PAMĚTI 

Systém BT2300E není schopen uložit výsledky testu kvůli chybě paměti. 

Spusťte funkci CLEAR MEMORY (Vymazat paměť), uložená testovací data budou vymazána. 
 

       GOOD & PASS  

  TEST CODE 

       XXXXXXXXXXXXXXX 

 
 
 

 
        PRINT RESULTS 

YES/NO 

 

 

 

      LOAD ERROR 

 

 

   MEMORY FULL  

   WILL OVERWRITE  

   MEMORY 

       PRESS ENTER 

 

       MEMORY ERROR  

       ERASE MEMORY  

       PRESS ENTER 

 

TEST SYSTÉMU 
 

1. Stiskněte tlačítko «ENTER», objeví se následující obrazovka. 
 

2. Před startováním motoru vypněte veškeré přídavné zátěže vozu, jako jsou světla, klimatizace, 

rádio apod. 

 



3. Když je motor nastartovaný, zobrazí se jeden ze tří výsledků společně s aktuálně naměřeným 

výsledkem. 

STARTOVACÍ NAPĚTÍ NORMÁLNÍ 
 

Systém zobrazuje normální tah. Stisknutím 

«ENTER» proveďte test nabíjecího systému.  

STARTOVACÍ NAPĚTÍ NÍZKÉ 

Startovací napětí je pod normálními limity, proveďte řešení problémů se startérem postupem 

doporučeným výrobcem. 
 

START. NAPĚTÍ NEDETEKOVÁNO 
 
Startovací napětí není detekováno. 

 

4. Pokud je startovací napětí normální, stisknutím 

«ENTER» spusťte test nabíjecího systému. 

5. Stiskněte tlačítko «ENTER», objeví se následující obrazovka. 
 

 
         SYSTEM TEST 

       XX.XXV 
 
 
 
 
 
 

       TURN OFF LOADS  

       START ENGINE 

 

 

  CRANKING VOLTS 

            XX.XXV NORMAL 
 

 
 
 
 
 

 

  CRANKING VOLTS 

            XX.XXV LOW 
 
 
 
 
 
 

 
   CRANKING VOLTS  

    NO DETECTED 

 
 
 
 
 

     PRESS ENTER FOR 

       = CHARGING TEST = 
 

 
 
 

         

       MAKE SURE ALL  

        LOADS ARE OFF 

 



6. Stiskněte tlačítko «ENTER». Zobrazí se jeden ze tří výsledků společně s aktuálně 

naměřeným výsledkem. 

 

NÍZKÉ NABÍJECÍ NAPĚTÍ PŘI TESTU V  

 

Alternátor neposkytuje dostatečný proud pro baterii. Zkontrolujte řemeny a ujistěte se, že se 

alternátor při běžícím motoru otáčí. Pokud řemeny prokluzují nebo praskly, vyměňte řemeny a 

proveďte test znovu 

Zkontrolujte spojení mezi alternátorem a baterií. Pokud dojde k uvolnění spojení nebo je silně 

zkorodované, očistěte nebo vyměňte kabel a opakujte test. Pokud jsou řemeny a spojení 

v dobrém stavu, vyměňte alternátor 

 

NABÍJECÍ SYST. NORMÁLNÍ PŘI TESTU V NEČINNOSTI 

Systém ukazuje normální výstup z alternátoru, nebyl detekován žádný problém. 

 

VYSOKÉ NABÍJ. NAPĚTÍ PŘI TESTU V NEČINNOSTI 

Napěťový výstup z alternátoru na baterii přesahuje normální limity pro funkci regulátoru. 

Ujistěte se, že nedošlo k uvolnění spojení a že je řádně připojeno uzemnění.  

Pokud není problém s připojením, vyměňte regulátor. Protože většina alternátorů nemá 

vestavěný regulátor, bude potřeba vyměnit alternátor. Normální výškový limit typického 

automobilového regulátoru je 14,7 V +/-0,05. Zkontrolujte správnost limitu ve specifikaci 

výrobce, protože se pro jednotlivé výrobce a typy vozů liší 

 

        ALT. IDLE VOLTS 

          XX.XXV LOW 

 

 

 
        ALT. IDLE VOLTS 

            XX.XXV NORMAL 
 
 
 
 
 
 

ALT. IDLE VOLTS 

           XX.XXV HIGH 

 

7. Když je nabíjecí systém v nečinnosti, stiskněte 



«ENTER» pro nabíjení systému s přídavnými zátěžemi. Zapněte topení na vysokou teplotu, 

dálková světla a zadní odmlžování (je-li součástí vozu). 

Nepoužívejte cyklické zátěže , jako je klimatizace nebo stěrače čelního skla. 

 

8. Při testování starších modelů dieselového motoru musí uživatel vytočit motor na 15 sekund 

na 2500 ot./min. Objeví se obrazovka s pokyny k vytočení motoru: 

 

9. Stisknutím tlačítka «ENTER» aktivujete vyhledání míry zvlnění z nabíjecího systému na 

baterii. Zobrazí se jeden ze dvou výsledků testování společně s aktuálním testováním. 

 

DETEK. NORMÁLNÍ ZVLNĚNÍ 

 

Diody fungují správně v alternátoru / statoru. 

 

DETEK. NADMĚRNÉ ZVLNĚNÍ 

Jedna nebo několik diod v alternátoru nefunguje, nebo došlo k poškození statoru. Ujistěte se, 

že upevnění alternátoru pevně zajištěné, řemeny mají správný tvar a pracují správně. Pokud 

jsou řemeny a upevnění v pořádku, vyměňte alternátor. 

 

    TURN ON LOADS  

    AND PRESS ENTER 

 

 

    RUN ENGINE UP TO  

  2500 RPM 15 SEC. 

 

 

  RIPPLE DETECTED 

           XX.XXV NORMAL 

 

OR 

 
 

        NO RIPPLE DETECT 

 

 

    RIPPLE DETECTED 

           XX.XXV HIGH 

 



10. Stiskněte tlačítko «ENTER» pro pokračování funkce nabíjecího systému s přídavnou zátěží. 

Zobrazí se jeden ze tří výsledků společně s aktuálně naměřeným výsledkem. 

 

NÍZKÁ ÚROVEŇ NABÍJECÍHO SYSTÉMU S PŘÍDAV. ZÁTĚŽÍ 

 

Alternátor neposkytuje dostatečný proud pro elektrické zátěže v systému a nabíjecí proud pro 

baterii. Zkontrolujte řemeny a ujistěte se, že se alternátor při běžícím motoru otáčí. Pokud 

řemeny prokluzují nebo praskly, vyměňte řemeny a proveďte test znovu. Zkontrolujte spojení 

mezi alternátorem a baterií. Pokud dojde k uvolnění spojení nebo je silně zkorodované, očistěte 

nebo vyměňte kabel a opakujte test. Pokud jsou řemeny a spojení v dobrém stavu, vyměňte 

alternátor. 

 

NORMÁLNÍ ÚROVEŇ NABÍJECÍHO SYSTÉMU S PŘÍDAV. ZÁTĚŽÍ. 

Systém ukazuje normální výstup 

z alternátoru, nebyl detekován žádný problém. 

 

VYSOKÁ ÚROVEŇ NABÍJECÍHO SYSTÉMU S PŘÍDAV. ZÁTĚŽÍ 

Napěťový výstup z alternátoru na baterii přesahuje normální limity pro funkci regulátoru. 

Ujistěte se, že nedošlo k uvolnění spojení a že je řádně připojeno uzemnění. Pokud není 

problém s připojením, vyměňte regulátor. Protože většina alternátorů nemá vestavěný 

regulátor, bude potřeba vyměnit alternátor. 

 

 
  ALT. LOAD VOLTS 

           XX.XXV LOW 

 

 

 ALT. LOAD VOLTS 

          XX.XXV NORMAL 

 

 

 

 ALT. LOAD VOLTS 

           XX.XXV HIGH 

 



11. Po skončení testu nabíjecího systému stiskněte «ENTER». Vypněte všechny zátěže i motor. 
 

POSILOVÁNÍ 

 

1. Připojení ke kolíkům pro posílení startování motoru.   Klávesami           zvolte funkci 

BOOST (Posilování). Spusťte proces stisknutím tlačítka «ENTER». 
 

2. Systém BT2300E bude provádět proces FAST CHARGE (Rychlé nabíjení) baterie po dobu 

10 sekund, 3 minuty nebo 5 minut. Počkejte, než se na obrazovce zobrazí výzva k nastartování 

motoru. (Můžete zastavit nabíjení stisknutím tlačítka se šipkou DOLŮ.) 
 

3. Aktivujte zapalování pro nastartování motoru s funkcí posilování. 
 

4. Pokud systém BT2300E nedokáže nastartovat motor s funkcí posilování, bude příště nabíjet 

baterii déle a můžete stisknout klávesu pro zvolení provedení dalšího cyklu BOOST 

(Posilování). 
 

5. Funkce BOOST (Posilování) je úspěšná 

 

NASTAVENÍ A VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ 
 

VÝBĚR JAZYKA 

1. Zapněte zařízení. Ujistěte se, že je  síťový kabel zapojený. 

2. Zobrazí se výchozí displej BATTERY TEST (Test baterie). Pomocí kláves se šipkami 

otevřete zobrazení LANGUAGE SELECT (Výběr jazyka). 

3. Stiskněte tlačítko ENTER a na displeji se zobrazí možnosti pro jazyk. Pomocí kláves se 

šipkami vyberte jazyk požadovaný pro zobrazení na displeji BT2300E. 

4. Stiskněte tlačítko ENTER a displej se přepne zpět na úvodní obrazovku. 

INFORMACE 

1. Stisknutím tlačítka «ENTER» aktivujte úpravu informací. 
2. Pomocí tlačítek ◄ / ► posouvejte kurzor a pomocí šipek ▲ / ▼ můžete vybírat znaky. 
Pro mazání použijte znak „_“.{Znak: A~Z, 0~9, .%,/=&#-+*：?}. (Omezení: 5 řádků, 16 
znaků na řádek) 
3. Stisknutím tlačítka «ENTER» uložte zrušení nastavení 

NASTAVENÍ DATA A ČASU 

1. Zapněte zařízení. Ujistěte se, že je  síťový kabel zapojený. 

2. Zobrazí se výchozí displej BATTERY TEST (Test baterie). Pomocí 

šipek otevřete zobrazení CURRENT DATE/TIME (Aktuální datum a čas). 

3. Stiskněte tlačítko ENTER a na displeji se zobrazí oblast ADJUST YEAR (Nastavení 

roku). Nastavení lze změnit pomocí šipek. 

4. Stiskněte tlačítko ENTER a na displeji se zobrazí oblast ADJUST MONTH (Nastavení 

měsíce). Nastavení lze změnit pomocí šipek. 

5. Stiskněte tlačítko ENTER a na displeji se zobrazí oblast ADJUST DAY (Nastavení dne). 



Nastavení lze změnit pomocí šipek. 

6. Stiskněte tlačítko ENTER a na displeji se zobrazí oblast ADJUST HOUR (Nastavení 

hodiny). Nastavení lze změnit pomocí šipek. 

7. Stiskněte tlačítko ENTER a na displeji se zobrazí oblast ADJUST MINUTE (Nastavení 

minut). Nastavení lze změnit pomocí šipek. 

8. Stiskněte tlačítko ENTER a na displeji se zobrazí oblast ADJUST SECOND (Nastavení 

sekund). Nastavení lze změnit pomocí šipek. 

9. Stiskněte tlačítko ENTER a displej se přepne zpět na úvodní obrazovku. 
 

 

NASTAVENÍ JASU DISPLEJE 

1. Zapněte zařízení. Ujistěte se, že je síťový kabel zapojený. 

2. Otevřete oblast BRIGHTNESS (Jas). 

3. Pomocí kláves se šipkami nastavte jas displeje. 
 

PŘÍRUČKA PRO PROUDOVÉ SVORKY A NAPĚŤOVOU SONDU 

Měřen proudu DC/AC 
1. Namontujte baterii 9 V. 
2. Připojte svorkový měřič ke konektoru A na systému BT2300E. Stiskněte tlačítko POWER 

(Napájení). 

3. Pak stiskněte tlačítko ZERO (Nula). Ujistěte se, že se na displeji zobrazuje nula. 

4. Stisknutím přepínače otevřete čelisti transformátoru a upněte jeden elektrický vodič. 

5. Ujistěte se, že je čelist svorky dobře zavřená. 

6. Odečtěte zobrazenou hodnotu. 

Měření DC napětí 
1. Připojte červený testovací vodič ke konektoru V na systému BT2300E. 
2. Dotkněte se testovacím vodičem bodu v síti baterie. 

3. Odečtěte zobrazenou hodnotu. 

POZNÁMKA: Nepoužívejte pro testování více než 60 V, mohlo by dojít k poškození testeru. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PRŮBĚH TESTU 
 

Klávesami           můžete vybírat následující funkce, když je jednotka zapnutá. 

BT2300 

2000 / 01 / 01  

XX : XX : XX 

== READY == 

 

 

BT2300     BT2300  

 ERASE MEMORY                                            TEST COUNTER  

                    BAT. TEST : XX  

                    SYS. TEST : XX 

 

 

 

                                  BT2300                   BT2300  

       INFORMATION                       VOLTMETER 

 

 

          BT2300    BT2300 

     BRIGHTNESS                   AMPERE METER 

 

        BT2300       BT2300 

   2000 / 01 / 01   LANGUAGE 

     xx : xx : xx       SELECT 

 

  



PRŮVODCE NAVIGACÍ V PC 

Systém BT2300E je dodáván s CD, včetně ovladače pro instalaci softwaru DHC SYNC a 

uživatelské příručky. Řiďte se pokyny pro instalaci softwaru DHC SYNC a získáte přístup 

k uživatelským funkcím. 

 
     INSTALACE SOFTWARU 

 

 

 

    SEZNAM 

 

 

            PROHLÍŽENÍ         STAŽENÍ VÝSLEDKŮ TESTU 

            VÝSLEDKŮ TESTU 

            Prohlížení testovacích dat uložených v testeru.            Propojte systém BT2300E s PC pomocí USB vodiče, který je součástí dodávky. 

 

 

 

 

Vymazání testovacích dat ze systému BT2300E  

 

PŘIPOJENÍ KABELŮ 

Systém BT2300E je dodáván se sadou příslušenství pro ukotvení kabelů. 

 

1 opěrná podložka 

1 fixační šroub pro konektor 

2 šrouby pro instalaci zařízení 

 

 

Postup ukotvení kabelu k zařízení: 

1. Přišroubujte podložku ke konektoru. 

2. Našroubujte 2 kratší šrouby do systému BT2300E. 

3. Ujistěte se, že jsou teplotní a napěťové vodiče připojeny a je zajištěna extra ochrana. 



Přidržovací šroub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o. 

Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice 

Tel.: + 48 (032) 6036107, Faks: + 48 (032) 603-61-08 

e-mail: checkstar@magnetimarelli.com 

www.magnetimarelli-checkstar.pl 
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