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OSTRZEŻENIE  - RYZYKO WYSTĄPIENIA GAZÓW WYBUCHOWYCH 

1. Praca w pobliżu akumulatorów kwasowo-ołowiowych jest niebezpieczna. Akumulatory 

wytwarzają podczas normalnej pracy gazy wybuchowe. Z tego powodu, niezwykle 

ważne jest, aby za każdym razem przed użyciem testera, uważnie przeczytać 

instrukcję i postępować również zgodnie z instrukcjami producenta akumulatorów.  

2. Aby zmniejszyć ryzyko eksplozji akumulatora, przestrzegaj następujących instrukcji 

oraz tych, opublikowanych przez producenta akumulatora i producenta każdego 

urządzenia, które zamierzasz używać w pobliżu akumulatora. Przestrzegaj ostrzeżeń 

znajdujących się na tych przedmiotach. 

 

ANALIZA AKUMULATORA 12V - Kliknij "ENTER" i odczekaj 10 sekund pod 

obciążeniem. 

Wyniki badań pod obciążeniem: 

1. OK (ZIELONA DIODA): Pojemność akumulatora jest dobra. Może być w pełni lub nie 

w pełni naładowany. Określić stan naładowania przez sprawdzanie ciężaru 

właściwego (używając areometru). Jeśli gęstość jest mniejsza niż przy pełnym 

naładowaniu, sprawdzić układ pod kątem ewentualnych problemów systemu 

ładowania lub drenażu elektrycznego. Naładować baterię do pełna. 

2. OK, ALE SŁABY (ZIELONA + ŻÓŁTA DIODA): Przejrzyj tabelę porównawczą z 

wynikiem testu obciążenia na pokrywie miernika, aby przekonać się, czy akumulator 

jest "OK", czy nie. Jeśli jest "OK", przejść w górę do 1-go stanu "OK". Jeśli tak nie 

jest, przejść w dół do 3-go stanu "SŁABY".  

3. SŁABY (ŻÓŁTA DIODA): Pojemność akumulatora jest niezadowalająca. Akumulator 

może być: (1) uszkodzony lub (2) częściowo rozładowany. Aby ustalić, z czym mamy 

do czynienia należy sprawdzić ciężar właściwy. Jeśli wynosi ponad 1,225, akumulator 

jest uważany za wadliwy. Jeśli gęstość wynosi poniżej 1.225, należy naładować 

baterię i ponownie przetestować. Jeżeli różnica gęstości pomiędzy ogniwami wynosi 

więcej niż 0,025 (25 punktów), mogą występować problemy w ogniwach. Jeśli 

ładowanie nie zmienia gęstości do poziomu pełnego naładowania, akumulator jest 

albo zasiarczony lub utracił materiał aktywny. 

  



4. ZŁY (DIODA CZERWONA): Akumulator może być uszkodzony (np. uszkodzone 

ogniwo). 

5. Wyświetlacz LED z kodem cyfrowym "c.b": 

   a) Jeżeli napięcie akumulatora jest niższe od 12,3V, na wyświetlaczu LED pokaże się 

"c.b" (Charge battery = Naładuj akumulator).  Prosimy o pełne naładowanie 

akumulatora przed testem.  Po zakończeniu ładowania, należy odczekać 15-30 

minut, aż napięcie ustabilizuje się i wykonać test obciążenia.  Jeśli odczyt jest 

wciąż niższy niż 12,3V ze wskazaniem "c.b", akumulator należy natychmiast 

wymienić. 

  

    b) Jeżeli napięcie akumulatora jest wyższe od 13,2V, na wyświetlaczu LED pokaże 

się "c.b" (Charge battery = Naładuj akumulator).  Podczas przeprowadzania test 

obciążenia podłączonego akumulatora w pojeździe należy wyłączyć silnik i 

włączyć reflektory na sekundę, aby odczekać aż napięcie akumulatora spadnie 

poniżej 13,2V, a następnie wyłączyć reflektory podczas testowania 

akumulatora.     

        

  c) W akumulatorze, który właśnie zakończył cykl ładowania, napięcie jest 

niestabilne. Dlatego też zaleca się czekać 15-30 minut, aż napięcie spadnie 

poniżej 13,2 V przed przeprowadzeniem testu obciążenia".  

 

KOREKCJA TEMPERATURY  1 krok = 50 A prądu rozruchowego. 

TEMPERATURA AKUMULATORA +20˚F 0˚F -20˚F 

OBNIŻENIE POJEMNOŚCI 

ZNAMIONOWEJ AKUMULATORA 

O: 

1 

KROK 

2 

KROKI 

3 

KROKI 

 

Jeśli obciążenie wskazuje na zły stan akumulatora, należy pozwolić mu na 

ustabilizowanie się przez kilka minut i sprawdzić napięcie jałowe przy pomocy 

woltomierza. Jest to dobry wyznacznik procentowego naładowania akumulatora. 



Akumulator jest uznawany za naładowany, jeśli wykazuje 75% lub więcej. Jeżeli nie 

przeszedł testu obciążenia przy 75% naładowania, należy go wymienić. Jeżeli 

akumulator naładowany jest poniżej 75%, powinien zostać naładowany i ponownie 

przetestowany pod obciążeniem. Jeśli ponownie nie przejdzie testu należy go wymienić. 

Poniższe wartości naładowania dotyczą akumulatora 12 V: 

NAPIĘCIE JAŁOWE PROCENT NAŁADOWANIA 

11,7 V lub niższe 0 

12,0 25 

12,2 50 

12,4 75 

12,6 lub wyższe 100 

 

TESTOWANIE SYSTEMU ŁADOWANIA - po teście obciążenia 

1. Pozostawić takie same połączenia testera jak w testach akumulatora. Kliknij 

"ENTER" na tym etapie. "DIODA STAN TESTU-ŁADOWANIE" będzie włączona. 

2. Uruchomić silnik i pozostawić do osiągnięcia temperatury roboczej. 

3. Pozostawić silnik na obrotach 1200 do 1500 obr/min. UWAGA: Trzymać się z dala od 

ruchomych części silnika. 

4. Odczytać wartość z miernika. Odczyt w formie czerwonej diody LED sygnalizuje 

problem w systemie ładowania, który powoduje niedoładowanie akumulatora (poniżej 

13,6V), lub przeładowanie akumulatora (ponad 14,8V). Patrz - woltomierz. 

 

TEST ROZRUSZNIKA (POJAZDY 12V) 

Test ten określa nadmierny pobór prądu przez rozrusznik, co utrudnia uruchomienie i 

skraca żywotność akumulatora. Wykonać testu obciążenia akumulatora-następnie 

upewnić się, czy akumulator jest DOBRY. 

 

 

  



SILNIK MUSI BYĆ W NORMALNEJ TEMPERATURZE PRACY 

1. Podłączyć ujemny (czarny) zacisk do bieguna ujemnego (NEG, N, -) akumulatora. 

Podłączyć dodatni (czerwony) zacisk do bieguna dodatniego (POS, P, +) 

akumulatora. PORUSZAĆ zaciskami tam i z powrotem, w celu zapewnienia dobrego 

połączenia elektrycznego. Nie klikać "ENTER". 

2. Wyłączyć zapłon systemu, aby samochód nie uruchomił się. 

3. Wykonać rozruch silnika i zanotować odczyt napięcia podczas rozruchu. 

4. Odczyt o wartości 9 V lub mniej wskazuje nadmierny pobór prądu. Może to być 

spowodowane złymi połączeniami lub uszkodzonym silnikiem rozrusznika; lub 

akumulator jest zbyt mały dla potrzeb pojazdu. 
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