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TESTOVÉ POSTUPY /OPERAČNÍ 

INSTRUKCE 

DŮLEŽÍTÉ:  

 
1. Určené pro testováni akumulátorů 6V a 12V, a 

systémů nabíjení 12 a 24V charging systems. 
( jen 12V pro testování akumulátorů typu 
START&STOP) 
 
 
 
 

  



 

○,1 

○,2 

○,3 

○,4 

○,5 

○,6 

○,7 

 USB 

 Tiskárna 

 

Připojení Kabelu se 

Svorkami 

2. Doporučovaný rozsah teplot pracovního 
prostředí 32°F(0°C) až 122°F (0°C). 

 

 

 

 

Displej 

 Čidlo Teploty 

 Směrová Tlačítka 

Připojení Voltmetru 

 



 

VÝSTRAHA: 
V souladu se Změnou č. 65 zavednou v Kalifornií, 
výrobek může obsahovat chemické látky uznávané v 
Kalifornií za karcinogenní a způsobující poškození 
plodu anebo jiné reprodukční poškození. Po použití je 
nutné umýt ruce. 

1. Práce v blízkosti kyselinovo-olovených akumulátorů 
je nebezpečná. Během normálního provozu vytváří 

výbuchové plyny. Z tohoto důvodu v případě 
nejistoty, nejdůležitější je pečlivé obeznámení se s 
instrukcemi před každém použití testeru. 

2. Za účelem minimalizace výbuchu akumulátoru, je 
nutné dodržovat tyto instrukce, a také instrukce 
výrobce akumulátoru a instrukce výrobce zařízení 

které bude v blízkosti akumulátoru využito. 
Seznámit se s varovnými symboly na výrobcích. 

3. Nevystavovat testeru dešti a sněhu. 

OSOBNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: 

1. Pří práci s kyselinovými akumulátory zajistit osobu, 
která bude v dosahu, aby slyšela volání o pomoc a 
tuto pomoc mohla zajistit. 

2. Zajistit dostatek čísté vody a mýdlo v dosahu,  pro 
připad potřísnění elektrolytem kůže, oblečení nebo 



 
očí. 

3. Nosit bezpečnostní bryle a kompletní ochranný 

oděv. 
4. V případě potřísnění kůže nebo oděvu 

elektrolytem, ihned omýt vodou a mýdlem. V 

případě vniknutí kyseliny do očí, ihned očí 
vyplachovat vodou, nejméně 10 minut, a pak 
bezprostředně zajistit lékařské ošetření. 

5. ZAKÁZÁNO je kouřít a vytvářet jiskry v blízkém 
okolí akumulátoru nebo motoru. 

6. Velký pozor je třeba dávat na zkrat na vývodech 

baterie, způsobený např. pádem kovového nářadí, 
který může způsobit výbuch. 

7. Pří práci s akumulátorovými bateriemi nesmí se 

nosit prsteny, náramky, náhredlníky a hodinky 
které můžou způsobit zkrat, dost velký aby roztavit 
kov a způsobit seriózní popaleninu. 

PŘÍPRAVA NA TEST 

1. Před testováním akumulátorové baterie je třeba 
zajistit dobré odvětrávání. 

2. Jestliže jsou vývody baterie znečištěné, vyčistit je. 

Nashromážděná oxidace je korozívní, chránit si oči 
brýlemi. 

3. Zkontrolovat baterii na prasklý nebo rozbitý kryt 



 
nebo pouzdro. Jestliže je baterie poškozená, nesmí 
se testovat. 

4. Dolít destilovanou vodou jednotlivé články tak, aby 
byla hladina mezi maximální a minimální úrovní 
vyznačené na krytu. To pomůže zbavit se 

nadbytečnému hromadění plynu z článků. 
Nepřeplňovat. 

5. Při demontáži akumulátorové baterie z vozidla pro 

testování vždy nejprve odpojit od baterie zemnicí 
svorku. Vypnout všechna napájená zařízení vozidla.  

 

 OPERACE A POUŽITÍ:  
1. Sejmout kryt nacházejicí se v zadní, dolní části 

testeru. 
2. Připojit kabel s černo-žlutými koncovkami na obou 

stránach k konektoru který nacházi se pod výše 
uvedeným krytem. Je nutné zjistit jestli barvy 
kabelů a konektorů  jsou schodné s obrázkem 

níže: 

 



 
 

 

 

 
1. Před testováním akumulátoru ve vozidle odpojit 

zapalování a všechna zařizení. Zavřít všechny dveře 
a kryt zavazadlového prostoru. 

2. Zjistit jestli v testeru jsou 4 baterie 1,5V. 

Nedoporučuje se použití alkalických bateríí z 
důvodu výstupního napětí 1,7 voltu. V případě, že 
jsou baterie vybité, displej zobrazuje “REPLACE 

INTERNAL BATTERY” („VYMĚNIT VNITŘNÍ BATERII”) 
anebo „POWER LOW”(„NÍZKÁ ÚROVEŇ BATERIE”). 
Před každým testem vyměnit 4 baterie na nové.  

Pozor: Dokud tester není připojený na akumulátor, 

PŘED TESTEM 
 

Černý 

Bílý 

Žlutý 
 

Zelený 

Zadní část modelu BAT2000 



 

displej neprojevuje žadné komunikáty.  

3. Přesvědčit se, že jsou vývody akumulátoru čisté. 
Jestliže ne, přečistit je kovovým kartáčem. Připojit 
černé kleště testeru k zápornému vývodu 
akumulátoru. Připojit červené kleště ke kladnému 
vývodu baterie. Kleště lze upevňovat jen k 
olověným částem akumulátoru. Upevnění k 
železným částem vede k chybným výsledkům testu. 

4. Instalace papíru:  
a. Otevřít čistý kryt.  

 

 
b.  Umístit novou roli papíru v příhradce. 

 

 
c. Vytáhnout kousek papíru z přihrádky a 

přitisknout kryt pro zamknutí.  

  



 

SS BAT. TYPE 

         EFB 

SELECT RATING 

      SAE 

 

1.  Stisknout tlačítko ◄ ► pro výběr ZAČÁTEK – 
ZAKONČENÍ testu 
(START-STOP Test). V tuto 
chvíli dostupné jsou 3 testy. 

ZAČÁTEK – ZAKONČENÍ 
TEST AKUMULÁTORU  

TEST SYSTÉMU 

2. Stisknout tlačítko ◄ ► pro výběr typu 
akumulátoru:  

a.  EFB 
(KYSELINOVO-OLOVĚNÝ 
AKUMULÁTOR S EFB) 

b. AGM PLOCHÝ 
Stisknout «ENTER» (<<SCHVÁLIT>>), pro potvrzení 
výběru. 

3. Stisknout tlačítko ◄ ►, pro potvrzení kódu 

akumulátoru：SAE (CCA), EN, 
IEC, lub DIN. Stisknout 
«ENTER» (<<SCHVÁLIT>>), 
pro potvrzení výběru. 

4. Stisknout tlačítko ◄ ► , pro výběr kapacity 
akumulátoru: 

ZAČÁTEK – ZAKONČENÍ TESTU AKUMULÁTORU 
 

START-STOP 

XX.XX V 



 

SET CAPACITY 

×××× SAE 

TEST IN VEHICLE? 

               NO 

TESTING 

POINT TO BATTERY 

PRESS ENTER 

SAE (CCA): 40~3,000 
EN: 40~2,830 
DIN: 25~1,685 
IEC: 30~1,985 

Stisknout «ENTER» 
(<<SCHVÁLIT>>), pro spuštění 
testu. 

5. Stisknout tlačítko ◄ ►, pro 
potvrzení lokalizace akumulátoru. Pokud bylo 
rozpoznáne povrchové napětí, dodržovat pokyny 
testeru pro jich odstranění. 

6. Testování akumulátoru. 

7. Přiložit čidlo teploty ve 
vzdálenosti palce (cca 2,5cm) 
od horní nebo boční strany 
pouzdra a stisknout «ENTER» 
(<<SCHVÁLIT>>). Hodnota měrené teploty může se 
lišit od teploty akumulátoru v závislosti na 
vzdálenosti, podmínky pod krytem a teplotu okolí. 

8. V okamžiku, kdy test skončí, displej projevuje 

následující výsledky: {Stisknout tlačítko◄ ► , pro 

výběr: Teplota, SOH (KONDICE AKUMULÁTORU) 

oraz SOC (ÚROVĚŇ NABITÍ AKUMULÁTORU)}. 



 

GOOD & PASS 

XX.XXV  XXXX SAE 

GOOD & RECHARGE 

XX.XXV  XXXX SAE 

RECHARGE & 

RETEST 

XX.XXV  XXXX SAE 

BAD & REPLACE 

XX.XXV  XXXX SAE 

BAD CELL & REPLACE 

XX.XXV  XXXX SAE 

3 

Akumulátor dobrý a schopný 
udržet úroveň nabití.  

 

Akumulátor dobrý, potřebuje 

ale nabití. 

 

 

Akumulátor je vybitý. 
Akumulátor nemůže být plně 
diagnostikováný, dokud není zcela nabitý. Nabít 
akumulátor a spustit test znova. 
 
 

Akumulátor neudržuje úroveň 
nabití. Je třeba ho ihned 
vyměnit.  

 
 

GOOD & PASS 

GOOD & RECHARGE 

RECHARGE & RETEST 

BAD & REPLACE 

BAD CELL & REPLACE 



 

LOAD ERROR 

PRINT 24V SYSTEM 

RESULT?   YES 

     NO  

MEMORY FULL WILL 

OVERWRITE MEMORY 

PRESS ENTER 

Alespoň jeden díl akumulátoru vyvolává zkrat. Je 
třeba ho ihned vyměnit. 
 
VÝSTRAHA: Za určitých podmínek můžou se objevit 
následující hlášení. 
 
 
 
 

Testovány akumulátor je větší 
než 3000 SAE (CCA) nebo 
spojení nebylo stanoveno. Je nutné ověření kapacity 
akumulátoru a zjištění jestli kleště jsou spravné 
připojené. 
 
 
 

Pro vytisknutí výsledků testu 
24V, uživatel musí je poprvé 
zapsat. Výsledek bude zapsaný 
do chvíle připojení k akumulátoru 12V.  Hlášení o 
zkontrolování výtisku objeví se při opětovným 
připojení k akumulátoru. 
 
 
 

LOAD ERROR 

24V SYSTEM PRINTING 

MEMORY FULL 



 

MEMORY ERROR 

REFER TO MANUAL 

PRESS ENTER 

Tester zaznamenáva 1000 výsledků. Po zaznamenání 
1000 výsledku tester přepíše dřívě zaznamenané 
výsledky testů. Doporučuje se přesunování 
testovacích údajů do počítače s využitím funkce  
SYNC. 
 
 
 

Z důvodu chyby pamětí v 
modelu BAT2000 není možne 
zaznamenání výsledků testů. Je 
nutné  využití funkce ČISTĚNÍ PAMĚTI, v důsledku 
čeho zaznamenáné údaje budou odstraněné. 
 
 
 

1. Stisknout tlačítko ◄ ► , pro výběr Test 
Akumulátoru. V tuto chvíli 
dostupné jsou 3 testy. 

ZAČÁTEK – ZAKONČENÍ  
TEST AKUMULÁTORU 

TEST SYSTÉMU  

Stisknout «ENTER» (<<SCHVÁLIT>>), pro přejití do 

testu startovacího akumulátoru. 

MEMORY ERROR 

TEST AKUMULÁTORU 

BATTERY TEST 

XX.XX V 



 

BATTERY TYPE 

AGM FLAT PLATE 

SELECT RATING 

SAE 

SET CAPACITY 

XXXX SAE 

TEST IN VEHICLE? 

               NO 

2. Stisknout tlačítko ◄ ► , pro výběr typu 
akumulátoru：    

a. KYSELINOVO-OLOVĚNÝ 
b. AGM PLOCHÝ  
c. AGM SPIRÁLNI 
d. VRLA/GELOVÝ  

Stisknout «ENTER» (<<SCHVÁLIT>>). 

3. Stisknout tlačítko ◄ ►, pro 

potvrzení kódu akumulátoru：
SAE (CCA), EN, IEC, lub DIN. 
Stisknout «ENTER» (<<SCHVÁLIT>>), pro potvrzení 
výběru. 

4. Stisknout tlačítko ◄ ► , pro výběr kapacity 
akumulátoru： 

• SAE (CCA)：40~3,000  

• EN：40~2,830  

• DIN：25~1,685 

• IEC：30~1,985    

• JIS：Typ akumulátoru č. 

Stisknout «ENTER» 
(<<SCHVÁLIT>>), pro spuštění 
testu. 



 

POINT TO BATTERY 

PRESS ENTER 

GOOD & PASS 

XX.XXV  XXXX SAE 

GOOD & RECHARGE 

XX.XXV  XXXX SAE 

TESTING 

5. Stisknout tlačítko ◄ ►, pro potvrzení lokalizace 
akumulátoru. Pokud bylo rozpoznáne povrchové 
napětí, dodržovat pokyny testeru pro jich 
odstranění. 

6. Testování akumulátoru.  

7. Přiložit čidlo teploty ve 
vzdálenosti palce (cca 2,5cm) 
od horní nebo boční strany 
pouzdra a stisknout «ENTER» 
(<<SCHVÁLIT>>). Hodnota 
měrené teploty může se lišit od teploty 
akumulátoru v závislosti na vzdálenosti, podmínky 
pod krytem a teplotu okolí. 

8. V okamžiku, kdy test skončí, displej projevuje 
následující výsledky: {Stisknout tlačítko◄ ► , pro 
výběr: Teplota, SOH (KONDICE AKUMULÁTORU) 
oraz SOC (ÚROVĚŇ NABITÍ AKUMULÁTORU)}. 

3      
Akumulátor dobrý a schopný 
udržet úroveň nabití.  

 

GOOD & PASS 

GOOD & RECHARGE 



 

RECHARGE & 

RETEST 

XX.XXV  XXXX SAE 

BAD & REPLACE 

XX.XXV  XXXX SAE 

BAD CELL & REPLACE 

XX.XXV  XXXX SAE 

LOAD ERROR 

Akumulátor dobrý, potřebuje ale nabití. 

 

 

Akumulátor je vybitý. 
Akumulátor nemůže být plně 
diagnostikováný, dokud není zcela nabitý. Nabít 
akumulátor a spustit test znova. 
 
 

Akumulátor neudržuje úroveň 
nabití. Je třeba ho ihned 
vyměnit.  

 
 

Alespoň jeden díl akumulátoru 
vyvolává zkrat. Je třeba ho 
ihned vyměnit. 
 
VÝSTRAHA: Za určitých podmínek můžou se objevit 
následující hlášení. 
 
 
 

RECHARGE & RETEST 

BAD & REPLACE 

BAD CELL & REPLACE 

LOAD ERROR 



 

PRINT 24V SYSTEM 

RESULT?   YES 

     NO  

MEMORY FULL WILL 

OVERWRITE MEMORY 

PRESS ENTER 

MEMORY ERROR 

REFER TO MANUAL 

PRESS ENTER 

Testovány akumulátor je větší než 3000 SAE (CCA) 
nebo spojení nebylo stanoveno. Je nutné  ověření 
kapacity akumulátoru a zjištění jestli kleště jsou 
spravné upevněné. 
 
 
 

Pro vytisknutí výsledků testu 
24V, uživatel musí je poprvé 
zapsat. Výsledek bude zapsaný 
do chvíle připojení k akumulátoru 12V.  Hlášení o 
zkontrolování výtisku objeví se při opětovném 
připojení k akumulátoru. 
 
 
 

Tester zaznamenáva 1000 
výsledků. Po zaznamenání 1000 
výsledku tester přepíše dřívě 
zaznamenané výsledky testů. 
Doporučuje se přesunování testovacích údajů do 
počítače s využitím funkce  SYNC. 
 
 
 

24V SYSTEM PRINTING 

MEMORY FULL 

MEMORY ERROR 



 
Z důvodu chyby pamětí v modelu BAT2000 není 
možne zaznamenání výsledků testů. Je nutné využití 
funkce ČISTĚNÍ PAMĚTI, v důsledku čeho 
zaznamenáné údaje budou odstraněné. 

  



 

CRANKING VOLTS 

XX.XX V        LOW 

 

 

1. Stisknout «ENTER» 
(<<SCHVÁLIT>>), projeví se 
následující hlášení. 

2. Před zapnutím motoru, 
vypnout v vozidle všechny 
zařizení: světla, klimatizace, 
rádio atd. 

3. V okamžiku zapnutí motoru, zobrazený bude jeden 
ze třech výsledků spolu s reálním výsledkem 
měření. 

 

 

Systém komunikuje korektní stav. 
Stisknout «ENTER» 
(<<SCHVÁLIT>>), pro spuštění testu nabíjení systému. 
 
 
 
Startovací napětí  je pod 
spodní hranici, je nutné řešit 

TEST SYSTÉMU 

SYSTEM TEST 

XX.XX V 

TURN OFF LOADS 

START ENGINE 

CRANKING VOLTS NORMAL 

CRANKING VOLTS LOW 

CRANKING VOLTS 

XX.XX V    NORMAL 



 
problém podle postupu doporučoného  výrobcem. 
 
 
Startovací napětí nebylo 
nalezeno. 
 
4. Pokud je startovací napětí v normě, Jeżeli napięcie 

rozruchowe jest w normie, 
stisknout «ENTER» 
(<<SCHVÁLIT>>), pro spuštění 
testu nabíjení systému. 

5. Stisknout «ENTER» (<<SCHVÁLIT>>), projeví se 
následující hlášení. 

 
6. Po stisknutí tlačítka «ENTER» 

(<<SCHVÁLIT>>) zobrazený 
bude jeden ze třech výsledků 
spolu s aktuálním výsledkem měření. 

 
 
 
Alternátor neposkytuje 
dostatečný proud k 
akumulátoru. Je nutné ověřit 

CRANKING VOLTS NO DETECTED 

CRANKING VOLTS 

NO DETECTED 

PRESS ENTER FOR 

=CHARGING TEST= 

MAKE SURE ALL 

LOADS ARE OFF 

LOW CHARGING VOLTS WHEN TEST AT IDLE 

ALT. IDLE VOLTS 

XX.XXV         LOW 



 
jestli  řemen alternátoru umožňuje jeho správnou 
rotaci při běžícím motoru. Pokud řemen klouzá nebo 
je poškozen, nahradit řemen a opakovat test. 
Zkontrolovat spojení alternátoru s akumulátorem. 
Pokud spojení je uvolněné anebo silně zkorodované,  
je vhodné spojení vyčistit, nahradit kabel a opakovat 
test. V případě když řemen a spojení jsou v dobrém 
stavu, je nutné nahradit alternátor. 

 

System komunikuje korektní 
napětí, nejsou žadné problémy. 

 
 
Výstupní napětí alternátoru 
překračuje normální rozsah 
správně fungujicího regulátora. 
Je nutné ověřit, jestli nejsou 
žádné volné spojení a jestli uzemnění je správně 
připojeno. Pokud nejsou žadné problémy, je nutné 
nahradit regulátor. Jako když ve většině alternátorů  
regulátor je integrální, je nutné nahradit celý 
alternátor. Normovaný horní limit napětí pro 

CHARGING SYSTEM NORMAL WHEN TEST AT IDLE 

ALT. IDLE VOLTS 

XX.XXV   NORMAL 

HIGH CHARGING VOLTS WHEN TEST AT IDLE 

ALT. IDLE VOLTS 

XX.XXV      HIGH 



 
regulátora v motorizací je 14,7V +/- 0,05. Vzhledem k 
tomu, že přesný limit se liší v zavíslosti od typu a od 
výrobce vozidla, je nutné kontrolovat výrobní 
specifikace.  
Po završení testu nabíjecího 
systému na volnoběhu, 
stisknout «ENTER» 
(<<SCHVÁLIT>>) pro přejítí do 
testu nabíjecího systému pří 
plném zatížení příslušenstvím. 
Zapnout topení, dálková světla 
a topení a vyhřívání zadního 
skla (pokud je vozidlo vybavéno). Nepoužívat 
cyklických zatížení (klimatizace, stěrače) 
 
7. Během testování starších modelů vznětových 

motorů, uživatel by měl udržovat otáčky motoru na 
úrovní 2500 otáček za minutu, přes 15 vteřin. 
Displej zobrazí hlášení  o zvýšení otáček motoru. 

8. Stisknout «ENTER» (<<SCHVÁLIT>>), pro uvidění 
pulzaci nabíjení s nabíjecího systému do 
akumulátoru. Spolu s výsledkem měření projeví se 
jeden ze dvou výsledků testu. 
 

TURN ON LOADS 

AND PRESS ENTER 

RUN ENGINE UP TO 

2500 RPM 15 SEC. 

RIPPLE DETECTED NORMAL 



 

RIPPLE DETECTED 

××.××V  NORMAL 

NO RIPPLE DETECT 

 
 

Diody alternátoru/ statoru 
fungují správně. 
                                                  
NEBO 
 
 
 

Jedná anebo víc diod 
alternátoru nefunguje, nebo 
došlo k poškození statoru. Je 
nutné ověrit jestli alternátor 
je správně připevněn a jestli řemeny alternátoru 
jsou v dobrém stavu a fungují bezvadně. Pokud 
připevění a řemeny jsou správné, je nutné nahradit 
alternátor. 

9. Stisknout «ENTER» (<<SCHVÁLIT>>) pro kontinuaci 
testu nabíjení systému pří plném zatížení 
příslušenstvím. Spolu s výsledkem měření projeví 
se jeden ze tří výsledků testu. 

 
 

 
 

EXCESS RIPPLE 
DETECTED 

RIPPLE DETECTED 

XX.XXV        HIGH 

CHARGING SYSTEM LOW WHEN TEST WITH ACC. LOADS 



 
Alternátor neposkytuje 
dostatečný proud k 
akumulátoru. Je nutné 
ověřit jestli řemen 
alternátoru umožňuje jeho správnou rotaci při 
běžícím motoru.Pokud řemen klouzá nebo je 
poškozen, nahradit řemen a opakovat test. 
Zkontrolovat spojení alternátoru s akumulátorem. 
Pokud spojení je uvolněné anebo silně 
zkorodované, je vhodné spojení vyčistit, nahradit 
kabel a opakovat test. V případě když řemen a 
spojení jsou v dobrém stavu, je nutné nahradit 
alternátor. 
 
 
 
 
System komunikuje 
korektní napětí, nejsou 
žadné problémy. 
 
 
 
 
 

ALT. LOAD VOLTS 

XX.XXV         LOW 

CHARGING SYSTEM NORMAL WHEN TEST WITH ACC. LOADS 

CHARGING SYSTEM HIGH WHEN TEST WITH ACC. LOADS 

ALT. LOAD VOLTS 

XX.XXV     NORMAL 



 
Výstupní napětí 
alternátoru překračuje 
normální rozsah správně 
fungujicího regulátora. Je 
nutné ověřit, jestli nejsou žádné volné spojení a 
jestli uzemnění je správně připojeno. Pokud nejsou 
žadné problémy, je nutné nahradit regulátor. Jako 
když ve většině alternátorů  regulátor je integrální, 
je nutné nahradit celý alternátor. Normovaný horní 
limit napětí pro regulátora v motorizací je 14,7V +/- 
0,05. Vzhledem k tomu, že přesný limit se liší v 
zavíslosti od typu a od výrobce vozidla, je nutné 
kontrolovat výrobní specifikace. 

 
 
 

 

VÝBĚR JAZYKA 

1. Připojit tester k počítači. 
2. Implicitním nastavením testeru je BATTERY TEST 

(TEST AKUMULÁTORU). Pomocí směrových tlačítek 
přejít do nastavení LANGUAGE SELECT (VÝBĚR 
JAZYKA). 

ALT. LOAD VOLTS 

XX.XXV        HIGH 

SETTING AND INFORMATION RETRIEVAL 



 
3. Po stisknutí ENTER (SCHVÁLIT) displej zobrazí 

nastavení jazyka. Pomocí směrových tlačítek zvolit 
jazyk testeru. 

4. Stisknout ENTER (SCHVÁLIT). Tester se vráti do 
nastavení BATTERY TEST (TEST AKUMULÁTORU). 

 
NASTAVENÍ DATA A ČASU 
1. Připojit tester k počítači. 
2. Implicitním nastavením testeru je TEST 

AKUMULÁTORU. Pomocí směrových tlačítek přejít 
do nastavení AKTUÁLNÍ DATUM/ČAS. 

3. Po stisknutí ENTER (SCHVÁLIT) displej zobrazí 
nastavení NASTAV ROK. Pomocí směrových tlačítek 
změnit rok. 

4. Po stisknutí ENTER (SCHVÁLIT) displej zobrazí 
nastavení NASTAV MĚSÍC. Pomocí směrových 
tlačítek změnit nastavení. 

5. Po stisknutí ENTER (SCHVÁLIT) displej zobrazí 
nastavení NASTAV DEN. Pomocí směrových tlačítek 
změnit nastavení. 

6. Po stisknutí ENTER (SCHVÁLIT) displej zobrazí 
nastavení NASTAV HODINY. Pomocí směrových 
tlačítek změnit nastavení. 



 
7. Po stisknutí ENTER (SCHVÁLIT) displej zobrazí 

nastavení NASTAV MINUTY. Pomocí směrových 
tlačítek změnit nastavení. 

8. Po stisknutí ENTER (SCHVÁLIT) displej zobrazí 
nastavení NASTAV VTEŘINY. Pomocí směrových 
tlačítek změnit nastavení. 

9. Stisknout ENTER (SCHVÁLIT). Tester se vráti do 
nastavení BATTERY TEST (TEST AKUMULÁTORU). 
 
 

 
NASTAVENÍ JASU 
1. Připojit tester k akumulátoru. 
2. Pomocí směrových tlačítek zvolit nastavení JAS. 
3. Pomocí směrových tlačítek upravit jas displeje. 
  



 
 
Do každého modelu BAT2000 je dodaváný disk CD s 
ovladači softwaru MAGNETI MARELLI a jeho manuál. 
Postup podle manuálu, umožní nainstalování 
softwaru přizpůsobeného potřebám.  

INSTALACE SOFTWARU 

TESTU 

 Zkontroluj výsledky testu zaznamenané 
v počítači 

BATERIE 

Připoj tester k počítači pomocí 
dodaného kabelu USB 
 

 

PC NAVIGATION GUIDE 

STAHNI VÝSLEDEK TESTU 

ZKONTROLUJ VÝSLEDKY 

Vymaž výsledky testů z BAT2000 

VYMAŽ VÝSLEDEK TESTU 

BATERIE 


