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MM ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ / ΦΟΡΤΙΣΗ / ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ  

 

1. Συσκευή για τεστ συσσωρευτών με 6 και 12 βολτ (BT001/BT002) καθώς και τεστ 

συστημάτων φόρτισης με 12 και 24 βολτ (BT002) 

2. Συνιστώμενο εύρος λειτουργίας 0˚C (32˚F) έως 50˚C (122˚F) σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος. 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Η εργασία κοντά σε μία μπαταρία με οξέα μολύβδου είναι επικίνδυνη. Οι μπαταρίες 

παράγουν εκρηκτικά αέρια κατά την κανονική λειτουργία της μπαταρίας. Για το λόγο αυτό, 

έχει εξαιρετική σημασία, εάν έχετε κάποια αμφιβολία, να διαβάζετε αυτές τις οδηγίες πολύ 

προσεκτικά κάθε φορά πριν χρησιμοποιήσετε το τέστερ. 

2. Για να μειωθεί ο κίνδυνος έκρηξης της μπαταρίας, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες και εκείνες 

που έχουν δημοσιευθεί από τον κατασκευαστή της μπαταρίας και τον κατασκευαστή κάποιου 

εξοπλισμού που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε κοντά στη μπαταρία. Τηρήστε τις ενδείξεις 

προσοχής επάνω σε αυτά τα στοιχεία. 

3. Μην εκθέτετε το τέστερ σε βροχή ή χιόνι. 

 

 



ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: 

1. Θα πρέπει να υπάρχει κάποιος εντός του εύρους της φωνής σας ή αρκετά κοντά σας ούτως 

ώστε να έρθει να σας βοηθήσει όταν εργάζεστε κοντά σε μία μπαταρία τύπου μολύβδου-

οξέος. 

2. Έχετε πολύ φρέσκο νερό και σαπούνι κοντά σας σε περίπτωση τα οξέα της μπαταρίας έλθουν 

σε επαφή με το δέρμα, τα ρούχα ή τα μάτια σας. 

3. Φοράτε γυαλιά ασφαλείας και προστατευτική ένδυση. 

4. Εάν τα οξέα μπαταρίας έλθουν σε επαφή με το δέρμα ή τα ρούχα σας, πλύνετε αμέσως με 

σαπούνι και νερό. Εάν το οξύ μπει στα μάτια σας, γεμίστε αμέσως το μάτι με τρεχούμενο 

κρύο νερό για τουλάχιστον δέκα λεπτά και ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. 

5. ΠΟΤΕ να μην καπνίζετε ή να αφήνετε να δημιουργηθεί κάποια σπίθα ή φλόγα κοντά στη 

μπαταρία ή τη μηχανή. 

6. Να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί για να μειωθεί ο κίνδυνος πτώσης ενός μεταλλικού 

εργαλείου στη μπαταρία. Θα μπορούσε να προκληθεί σπινθήρας ή να βραχυκυκλωθεί η 

μπαταρία ή άλλα ηλεκτρικά τμήματα και θα μπορούσε να προκληθεί κάποια έκρηξη. 

7. Αφαιρέστε προσωπικά μεταλλικά στοιχεία όπως δαχτυλίδια, βραχιόλια, κολιέ και ρολόγια 

όταν εργάζεστε με μία μπαταρία με οξέα μολύβδου. Μπορεί να προκληθεί ένα 

βραχυκύκλωμα ισχύος αρκετά υψηλής ώστε να λειώσει ένα δακτυλίδι ή κάτι παρόμοιο 

προκαλώντας σοβαρό έγκαυμα. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ: 

1. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή γύρω από τη μπαταρία αερίζεται καλά ενώ ελέγχεται η μπαταρία. 

2. Καθαρίστε τους ακροδέκτες της μπαταρίας. Προσέχετε να φυλάσσετε να μην έρθει σε επαφή 

η διάβρωση με τα μάτια. 

3. Επιθεωρείτε τη μπαταρία για ραγίσματα ή σπασίματα στη θήκη ή το κάλυμμα. Αν η μπαταρία 

έχει βλάβες μην χρησιμοποιείτε το τέστερ. 

4. Εάν η μπαταρία δεν είναι σφραγισμένη χωρίς συντήρηση, προσθέστε αποσταγμένο νερό σε 

κάθε κυψέλη μέχρι τα οξέα της μπαταρίας να φτάσουν στο επίπεδο που καθορίζει ο 

κατασκευαστής. Έτσι καθαρίζονται τα επιπλέον αέρια από τις κυψέλες. Μην παραγεμίζετε. 

5. Εάν χρειαστεί να βγάλετε τη μπαταρία από το όχημα για να την ελέγξετε, πάντα να βγάζετε 

πρώτα τη γείωση από τη μπαταρία. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα στο όχημα είναι 



απενεργοποιημένα για να βεβαιωθείτε ότι δεν προκαλείται κάποιο τόξο. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΧΡΗΣΗ: 

 ΤΕΣΤ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ - (BT001/BT002) 

1. Πριν ελέγξετε μία μπαταρία σε ένα όχημα, απενεργοποιήστε την ανάφλεξη, όλα τα 

εξαρτήματα και τα φορτία. Κλείστε όλες τις θύρες του οχήματος και το πορτ-μπαγάζ. 

2. Ελέγξτε αν στη θήκη συσσωρευτών υπάρχουν συσσωρευτές 9V. Εάν  

ο συσσωρευτής 9V είναι αποφορτισμένος, στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα „REPLACE 

INTERNAL 9V DRY BATTERY“ [ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΞΗΡΟ 

ΦΟΡΤΙΣΤΗ 9V] ή „POWER LOW” [ΠΤΩΣΗ ΤΑΣΗΣ]. Πριν την έναρξη του τεστ αλλάξτε 

τους συσσωρευτές 9V. 

Να σημειωθεί ότι τίποτα δεν θα φαίνεται στην οθόνη μέχρι να συνδεθεί το τέστερ στη 

μπαταρία ενός οχήματος. 

3. Σιγουρευτείτε ότι τα τερματικά της μπαταρίας είναι καθαρά. Καθαρίστε τα με μία 

συρματόβουρτσα, εάν χρειαστεί. Σφίξτε το μαύρο αγωγό φορτίου στο αρνητικό τερματικό 

μπαταρίας του οχήματος. Σφίξτε τον κόκκινο αγωγό φορτίου στο θετικό τερματικό 

μπαταρίας του οχήματος.  

4. Θα δείτε τις εξής οθόνες: 

*BT001/BT002 

ΤΕΣΤΕΡ 

ΣΥΣΣΩΡ

ΕΥΤΩΝ 

  ΤΑΣΗ 

ΣΥΣΣΩΡΕΥ

ΤΗ ▲\▼↵ 

××.×× V 

* Πατήστε το πλήκτρο ▲\▼, για την επιλογή γλώσσας. 

 

* Πατήστε «Enter», για να διεξάγετε το τεστ συσσωρευτών. 

    

 
ΕΠΙΛΕΞΤΕ 

▲\▼↵ 

ΓΛΩΣΣΑ  

* Πατήστε «Enter», για να ρυθμίσετε την γλώσσα. 

 

* Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲\▼, για να επιστρέψετε 

στο τεστ συσσωρευτή. 

  



  
ΓΛΩΣΣΑ 

▲\▼↵ 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

* Χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα ▲\▼,  

για να επιλέξετε γλώσσα (αγγλικά, ολλανδικά, ιαπωνικά, 

πορτογαλικά, ιταλικά, ισπανικά, γερμανικά και γαλλικά). 

 

  * Πατήστε «Enter», για να επιβεβαιώσετε την 

επιλογή και να επιστρέψετε στο τεστ 

συσσωρευτή. 

 

* BT002 

ΑΝΑΛΥΤΗΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

  ΤΕΣΤ 

ΣΥΣΣΩΡΕΥ

ΤΗ ▲\▼ 

××.×× V 

* Χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα ▲\▼, για να επιλέξετε 

γλώσσα ή τεστ συστήματος. 

 

* Πατήστε «Enter», για να διεξάγετε τεστ συσσωρευτή. 

    

 ΤΕΣΤ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤ

ΟΣ ▲\▼ 

××.×× V 

* Χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα ▲\▼, για να επιλέξετε τεστ 

ή γλώσσα. 

 

* Πατήστε «Enter», για να διεξάγετε τεστ συστήματος. 

  

  ΕΠΙΛΕΞΤΕ 

▲\▼↵ 

ΓΛΩΣΣΑ 

* Χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα ▲\▼, για να επιλέξετε τεστ 

συσσωρευτή ή τεστ συστήματος. 

  * Πατήστε «Enter», για να ρυθμίσετε την 

γλώσσα. 

 

* Χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα ▲\▼,  

για να επιλέξετε γλώσσα (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, 

ιταλικά, πορτογαλικά, ιαπωνικά, ολλανδικά και κινέζικα). 

 

* Πατήστε «Enter», για να επιβεβαιώσετε την επιλογή και να 

επιστρέψετε στο τεστ συσσωρευτή. 

ΓΛΩΣΣΑ 

▲\▼ 

ΑΓΓΛΙΚΑ 



TYPOS MPATARIAS ◄►↵ 

EFB 

EPILOGH DIABATHM ◄►↵ 

           SAE 

EISAG.XORHTIKOT. ◄►↵ 

     ΧΧΧΧ SAE 

 

 

5. Τεστ μπαταρίας  

a. APLA YGRA 

b. AMG EPIP. PLAKA 

c. AGM SPIRAL 

d. VRLA/ZELE 

Πιέστε "ENTER" για επιβεβαίωση της επιλογής. 

6. Πατήστε το πλήκτρο ▲\▼ για να επιλέξετε τη διαβάθμιση της μπαταρίας： 

SAE, EN, IEC, DIN ή JIS 

Πατήστε "ENTER" για επιβεβαίωση της επιλογής. 

 

7. Πατήστε το πλήκτρο ▲\▼ για να εισάγετε τη χωρητικότητα της μπαταρίας του CCA: 

• SAE：40~2000  

• EN：40~2100 • IEC：30~1500    

• DIN：25~1300 

• JIS：Ανά αριθμό τύπου μπαταρίας 

Πατήστε το "ENTER" για να ξεκινήσει η δοκιμή. 

 

  



ELEGXOS 

EINAI H MPATARIA ◄►↵ 

FORTISMENH; ΝΑΙ 

EINAI OK PERASE 

ΧΧ.ΧΧV  ΧΧΧΧ SAE 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ 

ΦΟΡΤΙΟ ΣΤΑ 

ΟΧΗΜΑΤΑ; ΝΑΙ 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ 

ΤΟΥΣ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΓΙΑ 

15 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ. 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ 

ΦΟΡΤΙΟ ΣΤΑ 

ΟΧΗΜΑΤΑ; ΌΧΙ 

 

ΔΟΚΙΜΗ 

Προειδοποίηση για το επιφανειακό φορτίο  

Το επιφανειακό φορτίο μπορεί να εμφανιστεί στον συσσωρευτή μετά το διάστημα 

εργασίας του κινητήρα ή μετά την φόρτιση του συσσωρευτή. Το τέστερ μπορεί να 

υπενθυμίσει στον χρήστη την αναγκαιότητα εξάλειψης του επιφανειακού φορτίου. 

a. Σύμφωνα με τις υποδείξεις της συσκευής ενεργοποιείστε και 

απενεργοποιείστε τους προβολείς ή ενεργοποιείστε την φόρτιση του 

συσσωρευτή.  

Στο όχημα  

 

 

 

Εκτός οχήματος  

 

 

 

 

b. Η συσκευή θα επαναλάβει το τεστ μετά την διαπίστωση της εξάλειψης του 

επιφανειακού φορτίου. 

8. Ελέγξτε τη μπαταρία για μερικά δευτερόλεπτα. 

9. Πατήστε το πλήκτρο ▲\▼ για να επιλέξετε την πλήρη φορτισμένη 

μπαταρία ή όχι, εάν ρωτήσει το τέστερ. Πιέστε "ENTER" για επιβεβαίωση 

της επιλογής. 

10. Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος, στην οθόνη εμφανίζονται τα πραγματικά volt 

και η πραγματική CCA ή %. (Πατήστε το πλήκτρο ▲\▼ για επιλογή: SOH (KATASTASH- 

Κατάσταση) ή SOC (KATAST. FORTISHS- Κατάσταση φόρτισης)}. 

Θα εμφανιστεί ένα από τα έξι αποτελέσματα: 

EINAI OK PERASE (Είναι ΟΚ, πέρασε): 

Η μπαταρία είναι σε καλή κατάσταση & θα αντέξει μία φόρτιση.  

 



OK EPANAFORTISTE 

ΧΧ.ΧΧV  ΧΧΧΧ SAE 

EPANAFORTISH 

ΧΧ.ΧΧV  ΧΧΧΧ SAE 

ANTIKATASTHSTE 

ΧΧ.ΧΧV  ΧΧΧΧ SAE 

KYPSELH ANTIK/SH 

ΧΧ.ΧΧV  ΧΧΧΧ SAE 

SFALMATA FORTIOY 

OK EPANAFORTISTE (ΟΚ, Επαναφορτίστε): 

Η μπαταρία είναι σε καλή κατάσταση αλλά χρειάζεται επαναφόρτιση. 

EPANAFORTISH (Επαναφόρτιση): 

Η μπαταρία αποφορτίστηκε, η κατάσταση της μπαταρίας δεν μπορεί να καθοριστεί μέχρι να 

φορτιστεί πλήρως. Επαναφορτίστε & ελέγξτε ξανά τη μπαταρία. 

ANTIKATASTHSTE (Αντικαταστήστε): 

Η μπαταρία δεν θα αντέξει τη φόρτιση. Θα πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως.  

 

KYPSELH ANTIK/SH (Αντικατάσταση κυψέλης): 

Η μπαταρία έχει τουλάχιστον μία βραχυκυκλωμένη κυψέλη. Θα πρέπει να αντικατασταθεί 

αμέσως. 

SFALMATA FORTIOY (ΣΦΑΛΜΑ ΦΟΡΤΙΟΥ): 

Η ελεγμένη μπαταρία είναι μεγαλύτερη από 2000CCA ή 200AH. Ή οι 

σφιγκτήρες δεν είναι σωστά συνδεδεμένοι.  Φορτίστε πλήρως τη μπαταρία 

και επαναλάβετε τον έλεγχο αφού αποκλειστούν και οι δύο προηγούμενοι λόγοι.  Εάν η 

ένδειξη είναι η ίδια, η μπαταρία θα πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως.  

※ Ο χειριστής ερωτάται εάν έχουν μείνει κάποια εξαρτήματα ως μία ενδεχόμενη αιτία. Εάν τα 

εξαρτήματα παραμείνουν αναμμένα, ο χειριστής καθοδηγείται να φορτίσει και ελέγξει ξανά τη 

μπαταρία. Εάν τα εξαρτήματα δεν παραμείνουν αναμμένα, ο χειριστής καθοδηγείται να 

αντικαταστήσει τη μπαταρία, εφόσον το σύστημα φόρτισης λειτουργεί και μία καλή μπαταρία 

θα πρέπει να έχει δεχτεί κάποια φόρτιση. 

11. Πατήστε «ENTER», για να επιστρέψετε στο βήμα 5 ή αφαιρέστε τους ακροδέκτες του τεστ 

από τους πόλους του συσσωρευτή και τερματίστε το τεστ.    

 



VOLT EKKINHSHS 

ΧΧ.ΧΧV XAMHLO 

 TEST SYSTHMATOS (ΤΕΣΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)  - BT002   Παράδειγμα: 

 

1. Πατήστε το πλήκτρο "ENTER", θα δείτε την παρακάτω οθόνη: 

 

2. Απενεργοποιήστε όλα τα παρελκόμενα φορτία του οχήματος όπως φώτα, 

κλιματισμό, ραδιόφωνο κ.λπ. πριν ξεκινήσετε τη μηχανή. 

3. Όταν ξεκινήσει η μηχανή, ένα από τα τρία αποτελέσματα θα εμφανιστεί 

μαζί με την πραγματική μετρημένη ένδειξη. 

ΚΑΝΟΝΙΚΑ VOLT EKKINHSHS (Κανονικά volt εκκίνησης) 

Το σύστημα δείχνει κανονική ηλεκτροδότηση. Πιέστε το "ENTER" για να 

πραγματοποιήσετε το τεστ φόρτισης του συστήματος 

XAMHLO VOLT EKKINHSHS (Χαμηλά volt εκκίνησης) 

Η τάση εκκίνησης είναι κάτω από τα κανονικά όρια, να επιλύσετε προβλήματα εκκίνησης με 

την συνιστώμενη διαδικασία των κατασκευαστών. 

DEN BRETHIKE VOLT EKKINHSHS (Δεν βρέθηκε volt εκκίνησης) 

Δεν έχει εντοπιστεί τάση εκκίνησης. 

4. Εάν η τάση εκκίνησης είναι κανονική, πατήστε "ENTER" για να ξεκινήσετε 

τη δοκιμή φόρτισης του συστήματος. 

5. Πατήστε το πλήκτρο "ENTER", θα δείτε την παρακάτω οθόνη.  

6. Πατήστε το πλήκτρο "ENTER", ένα από τα τρία αποτελέσματα θα εμφανιστεί μαζί με την 

πραγματική μετρημένη ένδειξη. 

TEST SYSTHMATOS 

ΧΧ.ΧΧV 

KLEISTE  FORTIA 

EKKINHSH KINHTHRA 

VOLT EKKINHSHS 

ΧΧ.ΧΧV  KANONIKO 

VOLT EKKINHSHS 

DEN BRETHIKE 

ENTER GIA 

TEST FORTISHS 

ELEXOS OTI EINAI 

OFF OLA TA FORTIA 



XAMHLO VOLT EKKINHSHS OTAN TO TEST GINETAI STO RELANTI (Χαμηλό 

volt εκκίνησης, όταν το τεστ γίνεται στο ρελαντί) 

Ο εναλλάκτης δεν παρέχει επαρκές ρεύμα στη μπαταρία. Ελέγξτε τις 

ιμάντες για να εξασφαλίσετε ότι ο εναλλάκτης περιστρέφεται όσο 

λειτουργεί η μηχανή. Εάν οι ιμάντες ολισθαίνουν ή έχουν βλάβη, αντικαταστήστε τους 

ιμάντες και επαναλάβετε το τεστ. Ελέγξτε τις συνδέσεις από τον εναλλάκτη στη μπαταρία. 

Εάν η σύνδεση είναι χαλαρή ή έχει υποστεί σημαντική διάβρωση, καθαρίστε ή 

αντικαταστήστε το καλώδιο και επαναλάβετε το τεστ. Εάν οι ιμάντες και οι συνδέσεις είναι 

σε καλή κατάσταση, αντικαταστήστε τον εναλλάκτη. 

ΚΑΝΟΝΙΚH FORTISH SYSTHMATOS OTAN TO TEST GINETAI STO RELANTI 

(Κανονική φόρτιση συστήματος, όταν το τεστ γίνεται στο ρελαντί) 

 

Το σύστημα δείχνει κανονική έξοδο από τον εναλλάκτη. Δεν ανιχνεύεται 

κάποιο πρόβλημα. 

YPSHLO VOLT EKKINHSHS OTAN TO TEST GINETAI STO 

RELANTI (Υψηλό volt εκκίνησης, όταν το τεστ γίνεται στο ρελαντί) 

Η έξοδος τάσης από τον εναλλάκτη στη μπαταρία ξεπερνά τα κανονικά όρια ενός ρυθμιστή 

που λειτουργεί. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποια χαλαρή σύνδεση και ότι 

η σύνδεση γείωσης είναι κανονική. Εάν δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα σύνδεσης, 

αντικαταστήστε το ρυθμιστή. Εφόσον οι περισσότεροι εναλλάκτες έχουν έναν 

ενσωματωμένο ρυθμιστή, θα χρειαστεί να αντικαταστήσετε τον εναλλάκτη. Το κανονικό 

υψηλό όριο ενός συνηθισμένου ρυθμιστή αυτοκινήτου είναι 14,7 volts +/- 0,05. Ελέγξτε τις 

προδιαγραφές του κατασκευαστή για το σωστό όριο, καθώς διαφέρει ανά τύπο οχήματος και 

κατασκευαστή. 

7. Μετά από τη φόρτιση του συστήματος στο ρελαντί, πατήστε το "ENTER" 

για τη φόρτιση του συστήματος με τα παρελκόμενα φορτία. Ενεργοποιήστε 

τον ανεμιστήρα στο υψηλό (θερμότητα), τα φώτα πορείας υψηλής δέσμης και τα πίσω φώτα 

ομίχλης. Μην χρησιμοποιείτε κυκλικά φορτία όπως κλιματισμό ή καθαριστικά παρμπρίζ. 

TASH ALT.RELANTI 

ΧΧ.ΧΧV  XAMHLO 

TASH ALT.RELANTI 

ΧΧ.ΧΧV KANONIKO 

TASH ALT.RELANTI 

ΧΧ.ΧΧV  YPSHLO 

ANOIKSTE FORTIA 

PATHSTE ENTER 



APOYSIA ASTATHIA 

ASTATHES ANORTH. 

ΧΧ.ΧΧV  NORMAL 

8. Όταν ελέγχετε πετρελαιοκινητήρες παλαιότερων μοντέλων, οι χρήστες 

πρέπει να λειτουργούν τον κινητήρα σε 2500 rpm για 15 δευτερόλεπτα. Θα 

εμφανιστεί η οθόνη ως εξής:  

9. Πατήστε το "ENTER" για να δείτε την ποσότητα της αστάθειας από το σύστημα φόρτισης 

στη μπαταρία. Ένα από τα δύο αποτελέσματα ελέγχου θα εμφανιστεί μαζί με την πραγματική 

μετρημένη ένδειξη. 

ΚΑΝΟΝΙΚΟ ASTATHES ANORTH. (Κανονική ασταθής ανόρθωση) 

Τα διόδια λειτουργούν σωστά στον εναλλάκτη / στάτορα. 

                                                           Ή 

 

             

YPERBOLIKH ASTATHES ANORTH. (Κανονική ασταθής 

ανόρθωση) 

Μία ή περισσότερες δίοδοι στον εναλλάκτη δεν λειτουργούν ή υπάρχει 

βλάβη στον στάτορα. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι η στερέωση του εναλλάκτη είναι 

ασφαλής και ότι οι ζώνες βρίσκονται σε καλή κατάσταση και λειτουργούν σωστά. Εάν η 

στερέωση και οι ιμάντες είναι σε καλή κατάσταση, αντικαταστήστε τον εναλλάκτη. 

10. Πιέστε το πλήκτρο "ENTER" για να συνεχίσετε τη φόρτιση του συστήματος με τα 

παρελκόμενα φορτία. Ένα από τα τρία αποτελέσματα θα εμφανιστεί μαζί με την πραγματική 

μετρημένη ένδειξη.  

YPSHLΗ FORTISH SYSTHMATOS KATA TO TEST ME 

PARELKOMENA FORTIA (Υψηλή φόρτιση συστήματος κατά το τεστ 

με παρελκόμενα φορτία) 

Η έξοδος τάσης από τον εναλλάκτη στη μπαταρία ξεπερνά τα κανονικά όρια ενός ρυθμιστή 

που λειτουργεί. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν χαλαρές συνδέσεις και ότι η 

MARSARETE STIS 

2500 RPM GIA 15 sec 

ASTATHES ANORTH. 

ΧΧ.ΧΧV  YPSHLO 

TASH ALT.ME FORT 

ΧΧ.ΧΧV  YPSHLO 



σύνδεση γείωσης είναι κανονική.  Εάν δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα σύνδεσης, 

αντικαταστήστε το ρυθμιστή. Εφόσον οι περισσότεροι εναλλάκτες έχουν έναν 

ενσωματωμένο ρυθμιστή, θα χρειαστεί να αντικαταστήσετε τον εναλλάκτη. 

 

XAMHLH FORTISH SYSTHMATOS KATA TO TEST ME 

PARELKOMENA FORTIA (Χαμηλή φόρτιση συστήματος κατά το 

τεστ με παρελκόμενα φορτία) 

Ο εναλλάκτης δεν παρέχει επαρκές ρεύμα στα ηλεκτρικά φορτία του συστήματος και το 

ρεύμα φόρτισης για τη μπαταρία. Ελέγξτε τους ιμάντες για να εξασφαλίσετε ότι ο 

εναλλάκτης περιστρέφεται όσο λειτουργεί η μηχανή. Εάν οι ιμάντες ολισθαίνουν ή έχουν 

βλάβη, αντικαταστήστε τους ιμάντες και επαναλάβετε το τεστ. Ελέγξτε τις συνδέσεις από τον 

εναλλάκτη στη μπαταρία. Εάν η σύνδεση είναι χαλαρή ή έχει υποστεί σημαντική διάβρωση, 

καθαρίστε ή αντικαταστήστε το καλώδιο και επαναλάβετε το τεστ. Εάν οι ιμάντες και οι 

συνδέσεις είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας, αντικαταστήστε τον εναλλάκτη. 

  

TASH ALT.ME FORT 

ΧΧ.ΧΧV  XAMHLO 



ΚΑΝΟΝΙΚΗ FORTISH SYSTHMATOS KATA TO TEST ME 

PARELKOMENA FORTIA (Κανονική φόρτιση συστήματος κατά το 

τεστ με παρελκόμενα φορτία) 

Το σύστημα δείχνει κανονική έξοδο από τον εναλλάκτη. Δεν ανιχνεύεται κάποιο πρόβλημα. 

11. Πιέστε το "ENTER" όταν ολοκληρωθεί το τεστ φόρτισης του συστήματος. 

Απενεργοποιήστε όλα τα παρελκόμενα φορτία και τον κινητήρα. Πατήστε 

το "ENTER" για να επιστρέψετε στο βήμα 1 ή αφαιρέστε τους σφιγκτήρες 

δοκιμής από τις θέσεις της μπαταρίας μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου στον τελικό 

έλεγχο. 

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 

Τι είναι η μπαταρία GEL; 

Μία μπαταρία gel (γέλης) είναι μία ηλεκτρική μπαταρία μολύβδου οξέος που: 

 είναι σφραγισμένη χρησιμοποιώντας ειδικές βαλβίδες πίεσης και δεν θα πρέπει να ανοιχτεί 

ποτέ. 

 δεν υφίσταται ποτέ συντήρηση.* 

 χρησιμοποιεί θιξοτροπικούς πληγμένους ηλεκτρολύτες. 

 χρησιμοποιεί μία αντίδραση ανασυνδυασμού για να αποτρέπεται η διαφυγή αερίων 

υδρογόνου και οξυγόνου που χάνονται συνήθως σε μία γεμάτη μπαταρία μολύβδου-οξέος 

(ιδιαίτερα σε εφαρμογές αργής αποφόρτισης). 

 δεν μπορεί να χυθεί και συνεπώς μπορεί να λειτουργήσει εικονικά σε οποιαδήποτε θέση. 

Ωστόσο, δεν συνιστάται η ανάποδη εγκατάσταση. 

 Πρέπει να αλλάξει η ροπή των συνδέσεων και οι μπαταρίες θα πρέπει να καθαρίζονται 

περιοδικά. 

 

Τι είναι μπαταρία AGM; 

Μία μπαταρία AGM είναι μία ηλεκτρική μπαταρία μολύβδου οξέος που: 

 είναι σφραγισμένη χρησιμοποιώντας ειδικές βαλβίδες πίεσης και δεν θα πρέπει να ανοιχτεί 

ποτέ. 

 δεν υφίσταται ποτέ συντήρηση.* 

 έχει όλους τους ηλεκτρολύτες της απορροφημένους σε διαχωριστικά που αποτελούνται από 

TASH ALT.ME FORT 

ΧΧ.ΧΧV  KANONIKO 

TELOS TEST.OFF 
FORTIA /KINHTHRA 



μία μάζα από ματ υαλοΐνες που μοιάζει με σφουγγάρι. 

 χρησιμοποιεί μία αντίδραση ανασυνδυασμού για να αποτρέπεται η διαφυγή αερίων 

υδρογόνου και οξυγόνου που χάνονται συνήθως σε μία γεμάτη μπαταρία μολύβδου-οξέος 

(ιδιαίτερα σε εφαρμογές αργής αποφόρτισης). 

 δεν μπορεί να χυθεί και συνεπώς μπορεί να λειτουργήσει εικονικά σε οποιαδήποτε θέση. 

Ωστόσο, δεν συνιστάται η ανάποδη εγκατάσταση. 

 Πρέπει να αλλάξει η ροπή των συνδέσεων και οι μπαταρίες θα πρέπει να καθαρίζονται 

περιοδικά. 

 

Τι είναι η μπαταρία VRLA; 

Μπαταρίες μολύβδου-οξέως που ρυθμίζονται από βαλβίδα – Οι μπαταρίες αυτού του τύπου είναι 

σφραγισμένες χωρίς συντήρηση με μία Βαλβίδα ή Βαλβίδες “Bunce” επάνω τους που ανοίγει 

όταν επιτευχθεί μία προεπιλεγμένη πίεση στο εσωτερικό της μπαταρίας και αφήνει το 

συσσωρευμένο αέριο να βγει προς τα έξω.  Τότε επανέρχεται η ίδια η βαλβίδα. 

 

Τι είναι η μπαταρία SLI; 

Αυτά τα αρχικά αντιστοιχούν στο Starting, Lighting and Ignition (Έναρξη, φωτισμός και 

ανάφλεξη), που είναι και οι τρεις βασικές λειτουργίες που πρέπει να πραγματοποιεί μία 

μπαταρία σε όλα τα κανονικά οχήματα.  Οι μπαταρίες που έχουν αυτή την περιγραφή θα έχουν 

σχεδιαστεί συγκεκριμένα για σέρβις σε αυτοκίνητα και φορτηγά εντός ενός ηλεκτρικού 

συστήματος με ελεγχόμενη τάση.  Αυτές οι μπαταρίες SLI που προορίζονται για οχήματα 

μεταφοράς μεγάλου φορτίου που είναι εξοπλισμένα με μεγάλους πετρελαιοκινητήρες μπορεί να 

λέγονται συχνά ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ μπαταρίες.  Πρέπει να είναι πολύ πιο ισχυρές και πιο ανθεκτικές 

από τις μπαταρίες που προορίζονται για αυτοκίνητα. 

 

Τι είναι KATASTASH (Κατάσταση); 

Σημαίνει την χωρητικότητα που απομένει στη μπαταρία (%) σε σύγκριση με την ενδεδειγμένη 

αρχική χωρητικότητα της μπαταρίας. 

Τι είναι KATAST. FORTISHS (Κατάσταση φόρτισης); 

Σημαίνει το ποσοστό στο οποίο είναι πραγματικά φορτισμένη η μπαταρία. 



Τι είναι CCA (AMP ΨΥΧΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ); 

Το ρεύμα σε αμπέρ που μπορεί να παρέχει μία εντελώς φορτισμένη μπαταρία για 30 συνεχόμενα 

δευτερόλεπτα χωρίς να πέσει η τάση του ακροδέκτη κάτω από τα 1,2volts ανά κυψέλη, αφού 

ψυχρανθεί στους 0
O
F και διατηρηθεί σε αυτή τη θερμοκρασία.  Αυτή η διαβάθμιση 

αντικατοπτρίζει την ικανότητα της μπαταρίας να παρέχει ρεύματα έναρξης του κινητήρα σε 

χειμερινές συνθήκες. 

Τι είναι το AMPERE-ORAS (ΑμπερΏρα); 

Η μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής ικανότητας. Ένα ρεύμα ενός αμπέρ για μία ώρα υπονοεί την 

παράδοση ή την παραλαβή μίας αμπερώρας ηλεκτρισμού.  Η ισχύς πολλαπλασιασμένη με χρόνο 

σε ώρες είναι αμπερώρες. 

ΌΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

Το κάθε τέστερ συσσωρευτή με ελαττωματικό υλικό ή κατασκευαστικό ελάττωμα θα 

επιδιορθωθεί  

ή αντικατασταθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες επιστροφής και επιδιόρθωσης 

ελαττωματικών προϊόντων. Η ύπαρξη ελαττώματος θα καθοριστεί από τον πωλητή σύμφωνα με 

τις προβλεπόμενες διαδικασίες.  

Οι διαδικασίες δοκιμής είναι προσβάσιμες κατ’ επιθυμία του πελάτη.    

 

Η παρούσα εγγύηση δεν περιλαμβάνει συσκευές, οι οποίες φθάρηκαν λόγω ατυχήματος, 

λανθασμένης χρήσης, αλλαγών που έγιναν, χρήση για άλλους σκοπούς από αυτούς που 

προορίζονται  

ή λόγω μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες χρήσης. Το προσωπικό πεδίο εφαρμογής της παρούσας 

εγγύησης περιορίζεται τυπικά στους αρχικούς λιανικούς αγοραστές. Η παρούσα εγγύηση δεν 

μπορεί να πουληθεί ούτε να μεταφερθεί. Για να δηλωθεί καταγγελία θα πρέπει να επισυνάψετε 

την απόδειξη αγοράς. Χωρίς την απόδειξη αγοράς δεν εφαρμόζεται  

η εγγύηση. Οι καταγγελίες θα πρέπει να παραδίδονται με προπληρωμένη αποστολή μαζί με 

απόδειξη αγοράς με ημερομηνία. Οι φθορές που προκύψουν κατά την μεταφορά βαρύνουν τον 

πράκτορα μεταφορών (τον πελάτη που επιστρέφει την συσκευή). Εάν  

η επιστραμμένη συσκευή επιλεχθεί για επιδιόρθωση στα πλαίσια εγγύησης,  

ο αποστολέας θα επιβαρυνθεί μόνο με το κόστος αποστολής. Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα 



να παραδώσει, κατά την κρίση του, ανταλλακτικό ή να προσφέρει εναλλακτικές λύσεις στο 

πλαίσιο της εγγύησης.             

 

Ο μοναδικός και αποκλειστικός τρόπος ικανοποίησης αξιώσεων βάσει εγγύησης σε περίπτωση 

συσκευής  

με ελάττωμα είναι η επιδιόρθωση  

ή αντικατάστασή της, κατά την κρίση του πωλητή. Ο πωλητής δεν φέρει ευθύνη  

σε καμμία περίπτωση για οποιεσδήποτε ζημίες άμεσες, έμμεσες, ειδικές, συμπτωματικές ή 

επανειλημμένες (μεταξύ άλλων απώλεια κερδών), ανεξάρτητα από της αξίωσης αυτών είναι  

εγγύηση, σύμβαση, αξιόποινη πράξη  

ή οποιαδήποτε άλλη νομική βάση. 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: 

Τα εμπορεύματα πρέπει να είναι ανάλογα συσκευασμένα, για να προληφθεί  

η φθορά τους κατά την μεταφορά.  

Οι φθορές που προκύψουν κατά την μεταφορά δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα εγγύηση. Τα 

έξοδα επιδιόρθωσης τέτοιων φθορών βαρύνουν τον αποστολέα. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 

ΠΑΡΕΜΦΕΡΗ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ», ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΕΛΩΝ». 
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