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SPECYFIKACJE 

Napięcie wejściowe 220V - 240V AC 

Prąd wyjściowy 
znamionowy 
(ładowarka) 

0 - 50A 

Uruchomienie silnika 150A (MaKS.). 

 

 

Zastosowanie 

Akumulatory 12V z 

elektrolitem 

płynnym, 

VRLA/żelowe, 

AGM spiralne, 

AGM z płytami 

płaskimi i do 

systemów typu 

Start-Stop, 

kwasowo-

ołowiowe. 

Instalacja 
elektryczna 12V i 
24V  

Zakres pracy 200 - 3000 A prądu 
rozruchowego (SAE) Zautomatyzowany 

test obciążenia 

200A (Maks.) 
 

 

Wskaźniki LED 

Wyświetlacz  

Klawisze kierunkowe  

Drukarka 

Gniazdo zacisku ładowania  

Gniazdo sondy napięciowej 

Gniazdo przewodu zasilania 

Odłączany zestaw zacisków 

 

 

 

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 

NALEŻY PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ TĘ INSTRUKCJĘ BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI  

Zgodnie z California Proposition 65, produkt zawiera związki chemiczne, które wg 

wiedzy Stanu Kalifornia powodują raka i wady wrodzone lub są w inny sposób 

szkodliwe dla rozrodu. Po pracy umyć ręce. 

 

NALEŻY ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ NINIEJSZA INSTRUKCJA ZAWIERA 

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI 

1. Niniejsza instrukcja zawiera ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i 

eksploatacji BT2300E. Proszę przeczytać, zrozumieć i przestrzegać poniższych 

wskazówek i środków ostrożności. 

2. Używać tego urządzenia tylko do akumulatorów 12 V kwasowo-ołowiowych, AGM, z 

elektrolitem żelowym (GEL-CELL) i do systemów Start-Stop. Nie wolno używać 

innych napięć i typów akumulatorów (z ogniwami suchymi, niklowo-kadmowe, 

niklowo-wodorkowe, itp.) powszechnie stosowanych w małych urządzeniach 
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gospodarstwa domowego. Może to spowodować wybuch ładowarek i akumulatorów, 

powodując uszkodzenia lub urazy osób i mienia. 

3. Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, deszczu 

lub śniegu. 

4. Jeżeli akumulator jest zainstalowany, należy sprawdzić, czy wszystkie akcesoria 

obciążające w pojeździe są wyłączone, kluczyk nie znajduje się w stacyjce, a drzwi 

są zamknięte. 

5. Nie używać do tej ładowarki przystawek, które nie są zalecane. Przystawki inne niż 

zalecane mogą prowadzić do obrażeń ciała, porażenia prądem lub pożaru i utraty 

gwarancji. 

6. Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia wtyczki i przewodu, należy ciągnąć za 

wtyczkę, a nie przewód przy odłączaniu ładowarki. 

7. Jeżeli konieczne jest użycie przedłużacza, powinien on posiadać prawidłowo 

uziemiony przewód. Użycie niewłaściwego przedłużacza może spowodować ryzyko 

pożaru lub porażenia prądem. 

8. Nie należy używać urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką - wymienić 

natychmiast przewód lub wtyczkę. 

9. Nie używać urządzenia, jeśli zostało mocno uderzone, upuszczone, lub w inny 

sposób jakkolwiek uszkodzone; należy zanieść je do autoryzowanego serwisu w 

celu naprawy. Nie należy demontować urządzenia; zgłosić się do autoryzowanego 

serwisu w celu naprawy, gdy wymagany jest serwis lub naprawa. Nieprawidłowy 

montaż może spowodować ryzyko porażenia prądem lub pożaru. 

10. Aby uniknąć obrażeń podczas czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć 

wszelkie akumulatory i odsunąć je, aby zapewnić dostęp do urządzenia. Należy 

odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego.  Stosować lekko zwilżoną 

szmatkę do czyszczenia obudowy i przewodów.  Nie stosować rozpuszczalników 

ani mydła. 

11. Umieść przewody zasilania tam gdzie nie będą narażone na nadepnięcie, nie 

będą zagrażały potknięciem, czy też nie będą narażone na jakiekolwiek naprężenia 

czy nieprawidłowe użycie. 

12. Nigdy nie próbować ładować zamarzniętego akumulatora. Pozwolić baterii na 

ogrzanie do temperatury pokojowej przed podłączeniem. Sugerowany zakres pracy 



w temperaturze otoczenia od 0°C (32 K) do 50°C (122 F). 

13. Nigdy nie używać tego urządzenia bezpośrednio w lub na łodzi lub pojeździe 

pływającym. Należy wyjąć akumulator z łodzi i pojazdów pływających i naładować 

w prawidłowym miejscu zainstalowania ładowarki. 

14. Nie instalować ładowarki DHC tam, gdzie będzie narażona na działanie wilgoci lub 

niekorzystnych warunków pogodowych, lub w pobliżu materiałów łatwopalnych, 

takich jak śmieci, palne ciecze i opary. 

 

PRZYGOTOWANIE DO TESTU 

OSTRZEŻENIE - RYZYKO WYSTĄPIENIA GAZÓW WYBUCHOWYCH  

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

Akumulatory wytwarzają podczas normalnej pracy gazy wybuchowe. Z tego powodu 

niezmiernie istotne jest, aby postępować zgodnie z instrukcjami przy każdym użyciu 

ładowarki. 

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. 

 

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ 

1.  Ktoś powinien znajdować się w zasięgu głosu lub wystarczająco blisko, aby przyjść 

z pomocą podczas pracy w pobliżu akumulatorów kwasowo-ołowiowych. 

2.  Należy zapewnić dużą ilość świeżej wody i mydła w pobliżu w przypadku kontaktu 

kwasu akumulatorowego ze skórą, ubraniami lub oczami. 

3. Stosować pełną ochronę oczu i odzież ochronną. 

4. Należy unikać dotykania oczu podczas pracy w pobliżu battery.If kontaktu kwasu ze 

skórą lub ubraniem, natychmiast przemyć wodą z mydłem. Jeśli kwas dostanie się do 

oczu, natychmiast przepłukać oko bieżącą zimną wodą przez co najmniej 10 minut i 

natychmiast skontaktować się z lekarzem. 

5. NIGDY nie palić, nie dopuszczać do tworzenia iskier lub płomienia w pobliżu 

akumulatora lub silnika. 



6. Należy być bardzo ostrożnym, aby zmniejszyć ryzyko upuszczenia metalowego 

narzędzia na akumulator. Może to wywołać iskrę lub zwarcie akumulatora lub innych 

części elektrycznych i może spowodować wybuch. 

7. Podczas pracy z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi zdjąć metalowe przedmioty 

osobiste, takie jak pierścionki, bransoletki, naszyjniki i zegarki. Mogą one 

spowodować zwarcie prądu wystarczająco wysokiej wartości, aby zespawać 

pierścionek lub podobny do metalu, powodując poważne oparzenia. 

8. Używać ładowarki do ładowania wyłącznie akumulatorów KWASOWO-

OŁOWIOWYCH. Nie jest ona przeznaczona do zasilania z instalacji elektrycznej 

niskiego napięcia, innej niż w zastosowaniu rozruchowym. Nie używać ładowarki do 

ładowania baterii z elektrodami suchymi, które są powszechnie stosowane w 

urządzeniach domowych. Mogą one wybuchnąć i spowodować obrażenia osób i 

uszkodzenia mienia. 

9. NIGDY nie ładować zamarzniętego akumulatora. 

 

UZIEMIENIE I POŁĄCZENIE ZASILANIA 

INSTRUKCJA UZIEMIENIA I PODŁĄCZENIA PRZEWODU ZASILAJĄCEGO  

Urządzenie musi być uziemione, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem 

elektrycznym.  

Urządzenie jest wyposażone w przewód elektryczny z przewodem ochronnym i wtyczkę 

z uziemieniem. Wtyczka musi być podłączona do gniazdka, które jest poprawnie 

zainstalowane i uziemione zgodnie z lokalnymi przepisami i normami. 

ZAGROŻENIE - Nie wolno zmieniać dostarczonego kabla zasilającego lub wtyczki - jeśli 

nie będzie pasować do gniazdka odpowiednie gniazdko musi zostać zainstalowane 

przez wykwalifikowanego elektryka. 

Nieprawidłowe podłączenie może spowodować ryzyko porażenia prądem elektrycznym. 

KORZYSTANIE Z ADAPTERA NIE JEST DOZWOLONE W NIEKTÓRYCH KRAJACH, 

TAKICH JAK KANADA. JEŚLI GNIAZDO Z UZIEMIENIEM NIE JEST DOSTĘPNE, NIE 

UŻYWAĆ URZĄDZENIA PÓKI ODPOWIEDNIE GNIAZDKO NIE ZOSTANIE 

INSTALOWANE PRZEZ WYKWALIFIKOWANEGO ELEKTRYKA. 

 



 

   ADAPTER 

 

 

 

KOŁEK UZIEMIAJĄCY          UZIEMIENIA 

                      

UZIEMIONE GNIAZDKO 

 

Ta ładowarka jest przeznaczona do stosowania na nominalnym obwodzie 120V i ma 

wtyczkę z uziemieniem, który wygląda jak wtyczka przedstawiona na rysunku A. 

Tymczasowy adapter, który przedstawiono na rysunkach B i C może być 

wykorzystywany do łączenia wtyczki do gniazdka dwubiegunowego, jak pokazano na 

rysunku B, jeśli właściwie uziemione gniazdo nie jest dostępne. Tymczasowy adapter 

należy stosować tylko do właściwie uziemionego gniazdka, które może być 

zainstalowane przez wykwalifikowanego elektryka. 

ZAGROŻENIE - Przed użyciem adaptera, jak pokazano, należy mieć pewność, że 

śruba środkowa płytki gniazda jest uziemiona. Zielone sztywne uszy lub łapy wystające 

z adaptera muszą być podłączony do prawidłowo uziemionego gniazda - należy 

upewnić się, że jest uziemione. W razie potrzeby wymienić oryginalną śrubę pokrywy 

gniazda na dłuższą, która przymocuje ucho lub łapkę adaptera do pokrywy gniazda i 

wykonać uziemienie do innego uziemionego gniazdka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRZYGOTOWANIE DO ŁADOWANIA 

a) Jeśli jest to konieczne, usunąć baterię z pojazdu w celu ładowania, zawsze najpierw 

zdjąć zacisk masy z akumulatora. Upewnić się, że wszystkie akcesoria w pojeździe są 

wyłączone, tak aby nie spowodować zwarcia. 

b) Upewnić się, że obszar wokół akumulatora jest dobrze wentylowany, gdy akumulator 

jest ładowany. 

c) Oczyścić zaciski akumulatora. Uważać, aby utrzymać produkty żrące z dala od oczu. 

d) Dodać wody destylowanej do każdego ogniwa, do momentu gdy kwas 

akumulatorowy osiągnie poziom określony przez producenta akumulatora. Nie 

przepełniać. W przypadku akumulatorów bez zdejmowanych zakrętek ogniw, takich jak 

akumulatory kwasowo-ołowiowe z zaworami, postępować zgodnie z instrukcjami 

producenta dotyczącymi ponownego ładowania. 

e) Przeanalizować wszystkie konkretne zalecenia producenta akumulatora dotyczące 

ładowania i zalecane napięcia ładowania. 

f) Określić napięcie akumulatora, odwołując się do instrukcji samochodu i upewnić się, 

że jest zgodne z parametrami wyjściowymi ładowarki. 

 

LOKALIZACJA ŁADOWARKI 

a) Zlokalizować ładowarkę jak najdalej od akumulatora, tak jak pozwalają na to kable 

prądu stałego. 

b) Nigdy nie należy umieszczać ładowarki bezpośrednio nad akumulatorem w 

trakcie ładowania; gazy z akumulatora działają żrąco i spowodują uszkodzenie 

ładowarki. 

c) Nigdy nie pozwalać, aby kwas akumulatorowy kapał na ładowarkę podczas odczytu 

gęstości elektrolitu lub napełniania akumulatora. 

d) Nie używać ładowarki w przestrzeni zamkniętej lub z wentylacją ograniczoną w 

jakikolwiek sposób. 

e) Nie ustawiać akumulatora na ładowarce. 

 

  



ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY POŁĄCZENIU PRĄDU STAŁEGO 

a) Podłączać i odłączać zaciski wyjściowe prądu stałego tylko po ustawieniu 

przełączników ładowarki do pozycji "off" (wył) i wyjęciu przewodu zasilającego z 

gniazda sieci elektrycznej. Nigdy nie pozwalać, aby zaciski dotykały się. 

b) Dołączyć zaciski do akumulatora i podwozia, jak wskazano na poniższej ilustracji. 

 

PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZYCH ZASAD PRZY AKUMULATORZE 

ZAINSTALOWANYM W POJEŹDZIE. ISKRA W POBLIŻU AKUMULATORA MOŻE 

SPOWODOWAĆ WYBUCH AKUMULATORA.  ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO 

WYSTĄPIENIA ISKRY W POBLIŻU AKUMULATORA:  

a) Ułożyć kable prądu stałego i zmiennego tak, aby zmniejszyć ryzyko ich 

uszkodzenia przez maskę, drzwi lub ruchome części silnika. 

b) Trzymać się z dala od łopatek wentylatora, pasków, kół i innych części, które 

mogą spowodować obrażenia osób. 

c) Sprawdź polaryzację biegunów akumulatora. Biegun DODATNI (POS, P, +) 

akumulatora ma zazwyczaj większą średnicę niż biegun UJEMNY (NEG, N, -). 

d) Określić, który biegun akumulatora jest masowy (podłączony) do podwozia. Jeśli 

biegun ujemny jest zmasowany do podwozia (jak w większości pojazdów), patrz (e). 

Jeśli biegun dodatni jest zmasowany do podwozia, patrz (f). 

e) W przypadku pojazdu z minusem na masie, podłączyć DODATNI (CZERWONY) 

zacisk ładowarki do dodatniego (POS, P, +), niemasowego bieguna akumulatora. 

Podłączyć UJEMNY (CZARNY) zacisk do podwozia pojazdu lub bloku silnika, z dala 

od akumulatora. Nie podłączać zacisku do gaźnika, przewodów paliwowych lub 

blaszanych części karoserii. Podłączyć  

się do ciężkiej metalowej części ramy lub bloku silnika. 

f) W przypadku pojazdu z plusem na masie, podłączyć UJEMNY (CZARNY) zacisk 

ładowarki do UJEMNEGO (NEG, N, -), niemasowego bieguna akumulatora. 

Podłączyć DODATNI (CZERWONY) zacisk do podwozia pojazdu lub bloku silnika, z 

dala od akumulatora. Nie podłączać zacisku do gaźnika, przewodów paliwowych lub 

blaszanych części karoserii. Podłączyć się do ciężkiej metalowej części ramy lub 

bloku silnika. 

  



g) PODŁĄCZYĆ KABEL ZASILANIA ŁADOWARKI DO GNIAZDKA 

ELEKTRYCZNEGO; 

h) Odłączając ładowarkę, należy wyłączyć przełączniki, odłączyć kabel zasilający, 

usunąć zacisk z podwozia pojazdu, a następnie usunąć zacisk z bieguna 

akumulatora. 

i) Czas ładowania - patrz instrukcja obsługi. 

PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZYCH ZASAD PRZY AKUMULATORZE POZA 

POJAZDEM. ISKRA W POBLIŻU AKUMULATORA MOŻE SPOWODOWAĆ WYBUCH 

AKUMULATORA.  ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO WYSTĄPIENIA ISKRY W POBLIŻU 

AKUMULATORA:  

a) Sprawdź polaryzację biegunów akumulatora. Biegun DODATNI (POS, P, +) 

akumulatora ma zazwyczaj większą średnicę niż biegun UJEMNY (NEG, N, -). 

b) Dołączyć izolowany przewód akumulatorowy o długości co najmniej 61 cm (24 

cale) i średnicy 4,1 mm (6 AWG) do UJEMNEGO (NEG, N, -) bieguna akumulatora. 

c) Podłączyć DODATNI (CZERWONY) zacisk ładowania do bieguna DODATNIEGO 

(POS, P, +) akumulatora. 

d) Ustawić się wraz z wolnym końcem kabla możliwe jak najdalej  

od akumulatora - następnie podłączyć UJEMNY (CZARNY) zacisk ładowarki do 

wolnego końca kabla. 

e) Nie odwracać się twarzą do akumulatora przy wykonywaniu ostatecznego 

połączenia. 

f) Odłączając ładowarkę postępować zawsze w kolejności odwrotnej  

do przyłączania i rozłączyć pierwsze połączenie, będąc możliwie najdalej  

od akumulatora. 

g) Akumulatory morskie (łodziowe) muszą być wyjęte i ładowane na brzegu. 

Ładowanie na pokładzie wymaga sprzętu specjalnie zaprojektowanego do 

zastosowań morskich. 

 

 

 

 

 

 



 

PRZED TESTEM 

1. Przed rozpoczęciem testu akumulatora w pojeździe, należy wyłączyć zapłon, 

wszystkie akcesoria i obciążenia.  Zamknąć wszystkie drzwi i pokrywy bagażnika.  

2. Upewnić się czy podłączono kabel zasilający, a następnie włączyć urządzenie.  

Upewnić się, że zaciski są odłączone od akumulatora przed 

włączeniem/wyłączeniem. 

 

Należy zauważyć, że nic nie będzie widoczne na wyświetlaczu póki tester nie 

zostanie połączony z końcówką zasilającą i włączony. 

 

3. Upewnić się, że styki baterii są czyste. W razie potrzeby wyczyścić je szczotką 

drucianą. Podłączyć czerwony zacisk do bieguna dodatniego akumulatora; 

podłączyć czarny zacisk do ujemnego zacisku akumulatora. W celu uzyskania 

najlepszych wyników, zamocować zacisk tylko na części ołowianej końcówki. 

Mocowanie do zacisku lub obejmy, a nie bezpośrednio od końcówki prowadzi do 

niestabilnych wyników testów. 

 

4. Ładowania papieru: 

a. Otworzyć przezroczystą pokrywę. 

 

 

b. Umieścić nową rolkę papieru w komorze. Sprawdź,  

czy strona termiczna jest zwrócona do góry jak pokazano poniżej. 

 

Rolka papieru       

   Strona termiczna 

 

    Pokrywa     Komora 

 

 

 

 

 



URUCHOMIENIE/ZATRZYMANIE TESTU AKUMULATORA  

1. Podłączyć akumulator w celu przeprowadzenia testu. Nacisnąć przycisk      aby 

wybrać Test akumulatora / Szybkie ładowanie. 

Nacisnąć «ENTER» aby rozpocząć. 

2. Nacisnąć przycisk  aby wybrać typ akumulatora: 

a. EFB (ULEPSZONY, KONSTRUKCJI KLASYCZNEJ) 

b. AGM FLAT PLATE (Z PŁYTAMI PŁASKIMI) 

 

Nacisnąć «ENTER» w celu potwierdzenia wyboru.  

 

3. Nacisnąć klawisz  aby wybrać typ akumulatora:  

SAE (CCA), EN, IEC lub DIN.  

Nacisnąć aby powrócić do ostatniego kroku. Nacisnąć «ENTER» w celu 

potwierdzenia wyboru.  

4. Nacisnąć przycisk aby wprowadzić pojemność akumulatora: SAE (A przy 

rozruchu 

na zimno): 200 ~ 3000 

EN:190~2830  

DIN: 115~1685  

IEC: 135~1985 

Nacisnąć "ENTER", aby rozpocząć test. 

5. Testowanie akumulatora.  (Można nacisnąć W DÓŁ, aby zatrzymać test, dane 

testowe zostaną usunięte.) 

6. Jeśli decydujemy się naładować akumulator (GOOD & RECHARGE / 

RECHARGE & RETEST) BT2300E zapyta, czy chcemy rozpocząć proces 

ładowania. Po zakończeniu ładowania, BT2300E wykona automatycznie test 

akumulatora. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Po zakończeniu testu, wyświetlacz pokazuje wyniki jak poniżej 

{Nacisnąć klawisz ◄ ►, aby wybrać: SOH (stan akumulatora) lub SOC (stan 

naładowania)}. 

 

STAN DOBRY 

Akumulator jest dobry i jest w stanie utrzymać ładunek. 

 

STAN DOBRY & NAŁADUJ 

Akumulator jest dobry, ale należy go naładować 

 

NAŁADUJ & PRZETESTUJ 

Akumulator jest rozładowany, stan akumulatora nie może zostać określony dopóki 

nie jest w pełni naładowany. Naładować i ponownie 

 

STAN ZŁY & WYMIEŃ 

Akumulator nie będzie utrzymywać ładunku, należy go natychmiast wymienić. 

START STOP 

OCV: XX.XX V 

XX F/XX C 

ENTER TO START 

 

BATTERY TYPE 

EFB 

 

 

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 

 



ZŁE OGNIWO & WYMIEŃ 

Akumulator ma zwarcie w co najmniej jednym ogniwie, należy go natychmiast 

wymienić. 

 

STAN BRZEGOWY 

Akumulator może być sprawny, ale ze zmniejszoną możliwością uruchomienia silnika. 

Akumulator może ulec uszkodzeniu w ekstremalnych warunkach klimatycznych lub 

przy słabym połączeniu między pojazdem a akumulatorem, wpływającym na funkcję 

ładowania. Monitorować akumulator w celu ewentualnej wymiany i analizy systemu 

ładowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA: Nacisnąć przycisk aby uzyskać KOD TESTOWY w celu rejestracji. 

8. Nacisnąć przycisk aby wybrać opcję wydruku wyników testu - TAK / NIE. 

 

UWAGA może pojawić się jakiś inny komunikat zależnie od okoliczności, jak poniżej. 

 

BŁĄD ŁADOWANIA 

Zdolność rozruchowa akumulatora jest większa niż 3000SAE (CCA), lub połączenie 

nie jest prawidłowo wykonane. Sprawdzić akumulator i upewnić się, że przewód 

zacisku jest prawidłowo podłączony. 

 

 
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% 
 



PAMIĘĆ PEŁNA 

Tester może zapisać 1000 wyników testów, dalsze próby nadpiszą poprzednie 

zapisane dane testowe. Zaleca się przesłać zapisane dane testowe do komputera 

poprzez synchronizację. 

 

BŁĄD PAMIĘCI 

BT2300E nie jest w stanie zapisać wyniku testu z powodu błędu pamięci. Proszę 

wykonać funkcję CLEAR MEMORY, a zapisane dane testowe zostaną usunięte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST AKUMULATORA 

1. Podłączyć akumulator w celu przeprowadzenia testu. Nacisnąć przycisk     aby 

wybrać Test akumulatora / Szybkie ładowanie. 

   Nacisnąć «ENTER» aby rozpocząć. 

2. Nacisnąć przycisk  , aby wybrać typ akumulatora: 

a. FLOODED (O KONSTRUKCJI KLASYCZNEJ) 

b. AGM FLAT PLATE (Z PŁYTAMI PŁASKIMI)  

c. AGM SPIRAL (SPIRALNY) 

d. VRLA/GEL (ŻELOWY) 

Nacisnąć «ENTER» w celu potwierdzenia wyboru. 

3. Nacisnąć klawisz      aby wybrać typ akumulatora: SAE (CCA), EN, 

IEC lub JIS. Nacisnąć     aby powrócić do ostatniego kroku. 

Nacisnąć «ENTER» w celu potwierdzenia wyboru.  

 

GOOD & PASS 

TEST CODE 

XXXXXXXXXXXXXXX 
 

 

PRINT RESULTS 

YES/NO 

 
 
LOAD ERROR 

 

MEMORY FULL 

WILL OVERWRITE 

MEMORY 

PRESS ENTER 
 

 

MEMORY ERROR 

ERASE MEMORY 

PRESS ENTER 

 



4. Nacisnąć przycisk  , aby wprowadzić pojemność akumulatora:  

SAE (przy rozruchu na zimno): 200 ~ 3000 

EN:190~2830  

DIN: 115~1685 

IEC: 135~1985 

JIS: Nr typu akumulatora 

Nacisnąć "ENTER", aby rozpocząć test.  

5. Testowanie akumulatora.  (Można nacisnąć W DÓŁ, aby zatrzymać test, dane 

testowe zostaną usunięte.) 

6. Jeśli decydujemy się naładować akumulator (GOOD & RECHARGE / RECHARGE 

& RETEST) BT2300E zapyta, czy chcemy rozpocząć proces ładowania. Po 

zakończeniu ładowania, BT2300E wykona automatycznie test akumulatora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Po zakończeniu testu, wyświetlacz pokazuje wyniki jak poniżej 

{Nacisnąć klawisz ◄ ►, aby wybrać: SOH (stan akumulatora) lub SOC (stan 

naładowania)}. 

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 

 



STAN DOBRY 

Akumulator jest dobry i jest w stanie utrzymać ładunek. 

 

STAN DOBRY & NAŁADUJ 

Akumulator jest dobry, ale należy go naładować. 

 

NAŁADUJ & PRZETESTUJ 

Akumulator jest rozładowany, stan akumulatora nie może zostać określony dopóki nie 

jest w pełni naładowany. Naładować i sprawdzić. 

 

STAN ZŁY & WYMIEŃ 

Akumulator nie będzie utrzymywać ładunku, należy go natychmiast wymienić. 

 

ZŁE OGNIWO & WYMIEŃ 

Akumulator ma zwarcie w co najmniej jednym ogniwie, należy go natychmiast 

wymienić. 

 

STAN BRZEGOWY 

Akumulator może być sprawny, ale ze zmniejszoną możliwością uruchomienia silnika. 

Akumulator może ulec uszkodzeniu w  ekstremalnych warunkach klimatycznych lub 

przy słabym połączeniu między pojazdem a akumulatorem, wpływającym na funkcję 

ładowania. Monitorować akumulator w celu ewentualnej wymiany i analizy systemu 

ładowania. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA: Nacisnąć przycisk      aby uzyskać KOD TESTOWY w celu rejestracji. 

8. Nacisnąć przycisk      aby wybrać opcję wydruku wyników testu - TAK / NIE 

 

UWAGA może pojawić się jakiś inny komunikat zależnie od okoliczności, jak poniżej. 

 

BŁĄD ŁADOWANIA 

Zdolność rozruchowa akumulatora jest większa niż  

3000SAE (CCA), lub połączenie nie jest prawidłowo wykonane. Sprawdzić akumulator 

i upewnić się, że przewód zacisku jest prawidłowo podłączony. 

 

PAMIĘĆ PEŁNA 

Tester może zapisać 1000 wyników testów, 

dalsze próby nadpiszą poprzednie zapisane dane testowe. Zaleca się przesłać 

zapisane dane testowe do komputera poprzez synchronizację. 

 

BŁĄD PAMIĘCI 

BT2300E nie jest w stanie zapisać wyniku testu z powodu  

błędu pamięci. Proszę wykonać funkcję CLEAR MEMORY,  

a zapisane dane testowe zostaną usunięte. 

 

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% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST SYSTEMU 

 

1. Nacisnąć przycisk «ENTER» - pojawi się następujący ekran. 

2. Wyłączyć wszystkie obciążające akcesoria pojazdu, takie jak 

oświetlenie, klimatyzację, radio, itp. przed uruchomieniem silnika. 

3. Kiedy silnik jest uruchomiony, zostanie wyświetlony jeden z trzech wyników 

zależnie od wyniku pomiaru. 

 

NORMALNE NAPIĘCIE ROZRUCHOWE 

System pokazuje normalny pobór. Nacisnąć «ENTER», aby wykonać test układu 

ładowania.   

 

NISKIE NAPIĘCIE ROZRUCHOWE 

Napięcie rozruchowe jest niższe od normy -  

poszukać usterek rozrusznika zgodnie z zalecaną przez producenta procedurą. 

 

  

 
GOOD & PASS 

TEST CODE 

XXXXXXXXXXXXXXX 
 

 
PRINT RESULTS 

YES/NO 

 

 
 
LOAD ERROR 

 

 

MEMORY ERROR 

ERASE MEMORY 

PRESS ENTER 

 

MEMORY FULL 

WILL OVERWRITE 

MEMORY 

PRESS ENTER 
 



NAPIĘCIE ROZRUCHOWE NIE WYKRYTE 

Napięcie rozruchowe nie zostało wykryte. 

 

4. Jeśli napięcie rozruchowe jest normalne, nacisnąć «ENTER» aby rozpocząć test 

systemu ładowania. 

5. Nacisnąć przycisk «ENTER» - pojawi się następujący ekran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Nacisnąć przycisk «ENTER» - pojawi się jeden z trzech wyników razem z faktycznie pomierzonym 

odczytem. 

NISKE NAPIĘCIE ŁADOWANIA PRZY PRÓBIE JAŁOWEJ 

Alternator nie dostarcza wystarczającego prądu do akumulatora. Sprawdzić paski, aby 

upewnić się, że alternator obraca się przy pracującym silniku. Jeśli pasy ślizgają się 

lub są uszkodzone, należy je wymienić i powtórzyć test. 

Sprawdzić połączenia alternatora z akumulatorem. Jeśli połączenie jest luźne lub 

silnie skorodowane, oczyścić lub wymienić kabel i powtórzyć test. Jeżeli pasy i 

przyłącza są w dobrym stanie, należy wymienić alternator. 

 

SYSTEM ŁADOWANIA W NORMIE PRZY PRÓBIE JAŁOWEJ 

System pokazuje normalne napięcie wyjściowe z alternatora, nie wykryto problemu 

 
 

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 

 



WYSOKIE NAPIĘCIE ŁADOWANIA PRZY PRÓBIE JAŁOWEJ 

Napięcie wyjściowe z alternatora do akumulatora przekracza normalne granice 

funkcjonowania regulatora. Sprawdzić, czy nie ma luźnych połączeń i czy masa jest 

podłączona prawidłowo. Jeżeli nie występują żadne problemy z połączeniem wymienić 

regulator. Ponieważ większość alternatorów ma wbudowany regulator, będzie to 

wymagać wymiany alternatora. Normalny górny limit typowego regulatora 

samochodowego wynosi 14,7 V +/- 0,05. Sprawdzić dane producenta pod kątem 

właściwego limitu, ponieważ zależy on od typu pojazdu i producenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Po próbie jałowej systemu ładowania, nacisnąć «ENTER» w celu 

przetestowania systemu z obciążeniem akcesoriami. Włączyć dmuchawę 

na wysokie obroty, długie światła drogowe i ogrzewanie szyby tylnej (jeśli 

jest na wyposażeniu). 

Nie stosować obciążeń cyklicznych, takie jak klimatyzacja czy wycieraczki 

 

8. Podczas testowania starszych silników wysokoprężnych, użytkownik musi uruchomić 

silnik przy prędkości do 2500 obrotów na minutę przez 15 sekund. Pojawi się ekran 

obsługi pracy silnika: 

 

9. Nacisnąć «ENTER», aby sprawdzić wartość prądu tętniącego układu ładowania 

akumulatora.  Pojawi się jeden z trzech wyników razem z faktycznie pomierzonym 

odczytem. 

 

WYKRYTO NORMALNE TĘTNIENIE 

Diody w alternatorze / stojanie funkcjonują dobrze. 

 

 

ALT. IDLE VOLTS 
XX.XXV LOW 
 

 
ALT. IDLE VOLTS 

XX.XXV NORMAL 
 

 
ALT. IDLE VOLTS 

XX.XXV HIGH 
 



WYKRYTO NADMIERNE TĘTNIENIE 

Jedna lub więcej diod w alternatorze nie działa lub stojan jest uszkodzony. Sprawdzić, 

czy mocowanie alternatora jest przykręcone prawidłowo i czy pasy są w dobrym stanie i 

działają prawidłowo. Jeśli mocowanie i pasy są prawidłowe, wymienić alternator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           LUB 

 

 

 

 

 

10. Nacisnąć przycisk «Enter», aby kontynuować pracę systemu ładowania z 

obciążeniem akcesoriami. Pojawi się jeden z trzech wyników razem z faktycznie 

pomierzonym odczytem. 

 

NISKIE ŁADOWANIE PRZY TEŚCIE Z OBCIĄŻENIEM 

Alternator nie podaje wystarczającego prądu dla obsługi obciążeń elektrycznych 

systemu i ładowania akumulatora Sprawdzić paski, aby upewnić się, że alternator 

obraca się przy pracującym silniku. Jeśli pasy ślizgają się lub są uszkodzone, należy je 

wymienić i powtórzyć test. Sprawdzić połączenia alternatora z akumulatorem. Jeśli 

połączenie jest luźne lub silnie skorodowane, oczyścić lub wymienić kabel i powtórzyć 

test. Jeżeli pasy i przyłącza są w dobrym stanie, należy wymienić alternator. 

 

NORMALNE ŁADOWANIE PRZY TEŚCIE Z OBCIĄŻENIEM 

System pokazuje normalne napięcie wyjściowe z alternatora, nie wykryto problemu. 

 

  

 
TURN ON LOADS 

AND PRESS ENTER 

 

 
RUN ENGINE UP TO 

2500 RPM 15 SEC. 

 

 
RIPPLE DETECTED 

XX.XXV NORMAL 
 

 
 
NO RIPPLE DETECT 
 

 
RIPPLE DETECTED 

XX.XXV HIGH 
 



WYSOKIE ŁADOWANIE PRZY TEŚCIE Z OBCIĄŻENIEM 

 

Napięcie wyjściowe z alternatora do akumulatora przekracza normalne 

granice funkcjonowania regulatora. Sprawdzić, czy nie ma luźnych 

połączeń i czy masa jest podłączona prawidłowo. Jeżeli nie występują 

żadne problemy z połączeniem wymienić regulator. Ponieważ większość 

alternatorów ma wbudowany regulator, będzie to wymagać wymiany 

alternatora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Nacisnąć «ENTER» po zakończeniu testu układu ładowania.  Wyłączyć wszystkie 

obciążenia i silnik. 

 

DOŁADOWANIE 

1. Podłączyć się do zacisków w celu wspomagania  uruchomienia silnika. Nacisnąć 

przycisk         i wybrać BOOST. Nacisnąć «ENTER» aby rozpocząć. 

 

2.   BT2300E będzie SZYBKO ŁADOWAŁ akumulator przez 10 sekund, 3 

minuty lub 5 minut. Zaczekać, aż na ekranie pojawi się komunikat, 

aby uruchomić rozrusznik silnika. (Można nacisnąć W DÓŁ, aby 

zatrzymać ładowanie.) 

 

3. Włączyć zapłon, aby włączyć wspomaganie uruchomienia silnika 

 

4.   Jeśli BT2300E nie uda się uruchomić silnika, następnym razem 

będzie ładować akumulator dłużej i  można nacisnąć klawisz  , aby 

wykonać kolejne URUCHOMIENIE. 

 
ALT. LOAD VOLTS 

XX.XXV LOW 
 

 
ALT. LOAD VOLTS 

XX.XXV NORMAL 
 

 
ALT. LOAD VOLTS 

XX.XXV HIGH 
 



 

5. URUCHOMIENIE udane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USTAWIENIA I WYSZUKIWANIE INFORMACJI 

 

WYBÓR JĘZYKA 

1. Włączyć urządzenie. Upewnić się, że jest podłączony kabel zasilający. 

2. Domyślne urządzenie wyświetlania TEST AKUMULATORA. Nacisnąć klawisze 

kierunkowe, aby przejść do wyboru języka wyświetlacza. 

3. Nacisnąć ENTER, a wyświetlacz pokaże opcje językowe. Naciśnięcie klawiszy 

kierunkowych pozwala wybrać żądany język wyświetlania BT2300E. 

4. Nacisnąć ENTER, a wyświetlacz powróci do ekranu początkowego. 

 

INFORMACJE 

 1. Nacisnąć «ENTER», aby edytować informacje.  

 2. Za pomocą przycisków ◄ / ► przesuwać kursor, a za pomocą przycisków ▲ / ▼ 

wybierać znak.  Używać "_" jako skreślenia {Znaki: A~Z, 0~9, .%,/=&#-+*：?}. 

 

TEST OVER, TURN 

OFF LOADS&ENGINE 

 

BOOST 

OCV: XX.XX V 

XX F/XX C 

ENTER TO START 

 

VOLT: XX.XXV 

AMP: XX.XXA 

TIME: XXX:XX 

PRESS     TO STOP 
 

 

START ENGINE 

CRANKING NOW 

 

 

== BOOST == 

5 SEC 

 

BOOST FAILED 

CHARGE X MINS 

FOR BOOST #X? 

YES/NO 
 

 
 

BOOST SUCCESS 
 



(Ograniczenia: 5 wierszy, 16 znaków w wierszu) 

 3. Nacisnąć «ENTER», aby zapisać i zastosować ustawienia  

 

USTAWIANIE DATY I CZASU 

1. Włączyć urządzenie. Upewnić się, że jest podłączony kabel zasilający. 

2. Domyślne urządzenie wyświetlania TEST AKUMULATORA. Nacisnąć 

klawisze kierunkowe, aby dostać się do ekranu CURRENT DATE/TIME (aktualna 

data/czas). 

3. Nacisnąć ENTER, a na wyświetlaczu pojawi się ADJUST YEAR (ustaw rok). 

Nacisnąć klawisze kierunkowe, aby zmienić ustawienie. 

4. Nacisnąć ENTER, a na wyświetlaczu pojawi się ADJUST MONTH (ustaw 

miesiąc). Nacisnąć klawisze kierunkowe, aby zmienić ustawienie. 

5. Nacisnąć ENTER, a na wyświetlaczu pojawi się ADJUST DAY (ustaw dzień). 

Nacisnąć klawisze kierunkowe, aby zmienić ustawienie. 

6. Nacisnąć ENTER, a na wyświetlaczu pojawi się ADJUST HOUR (ustaw 

godzinę). Nacisnąć klawisze kierunkowe, aby zmienić ustawienie. 

7. Nacisnąć ENTER, a na wyświetlaczu pojawi się ADJUST MINUTE (ustaw 

minutę). Nacisnąć klawisze kierunkowe, aby zmienić ustawienie. 

8. Nacisnąć ENTER, a na wyświetlaczu pojawi się ADJUST SECOND (ustaw 

sekundę). Nacisnąć klawisze kierunkowe, aby zmienić ustawienie. 

9. Nacisnąć ENTER, a wyświetlacz powróci do ekranu początkowego. 

 

USTAWIANIE JASNOŚCI WYŚWIETLACZA 

1. Włączyć urządzenie. Upewnić się, że jest podłączony kabel zasilający. 

2. Przejść do ekranu BRIGHTNESS (jasność). 

3. Nacisnąć przyciski kierunkowe w celu regulacji jasności wyświetlacza. 

 

  



INSTRUKCJA ZACISKÓW PRĄDOWYCH I SONDY NAPIĘCIOWEJ 

Pomiar prądu stałego/zmiennego 

1. Zainstalować baterię 9V. 

2. Podłączyć zacisk miernika do gniazda A na BT2300E. Nacisnąć przycisk POWER. 

3. Nacisnąć przycisk ZERO. Upewnić się, że wyświetlacz pokazuje zero. 

4. Nacisnąć spust, aby otworzyć szczęki transformatora i zacisnąć jeden przewód 

elektryczny. 

5. Upewnić się, że szczęki zacisku są dokładnie zamknięte. 

6. Odczytać wyświetlaną wartość. 

 

Pomiary napięcia stałego 

1. Podłączyć czerwony przewód pomiarowy do gniazda V na BT2300E. 

2. Użyć przewodu pomiarowego aby dotknąć punktu w obwodzie akumulatora. 

3. Odczytać wyświetlaną wartość. 

UWAGA: Nie należy testować powyżej 60V, może to spowodować uszkodzenie 

miernika 

 

 

 

 

 

 

  

Przycisk 
Zero 

Moc 

Gniazdo A Gniazdo V 



PRZEBIEG PRÓBY 

 

Nacisnąć przycisk     aby wybrać następujące funkcje po włączeniu urządzenia.  

 

  

  



INSTRUKCJA INSTALACJI NA KOMPUTERZE 

Do każdego testera BT2300E dołączona jest płyta CD zawierająca sterownik instalacji 

oprogramowania DHC SYNC i jego instrukcję obsługi. Postępując zgodnie z 

instrukcjami można zainstalować oprogramowanie DHC SYNC, aby uzyskać dostęp 

do funkcji użytkownika. 

 

 

     Usuwanie danych testu z BT2300E 

 

  

INSTALACJA 
OPROGRAMOWANIA 

LISTA

A 

PRZEGLĄD WYNIKU TESTU POBRANIE WYNIKU TESTU 

Przeglądanie zapisanych danych testowych . Podłącz BT2300E do 
komputera 

AKUMULATOR 

 



INSTALACJA OKABLOWANIA 

 

Każdy tester BT2300E zawiera pakiet akcesoriów do kotwienia kabli. 

1 podkładka wspornika  

1 śruba mocująca złącza 

2 śruby montażowe urządzeń 

 

Zrealizować poniższe czynności, aby zakotwiczyć kabel do urządzenia. 

1. Przykręcić podkładkę do złącza. 

2. Zainstalować pozostałe 2 krótsze śruby do BT2300E. 

3. Upewnić się, że przewody temperatury i napięcia są podłączone w celu 

zapewnienia dodatkowego zabezpieczenia. 

Śruba instalacyjna 

 

          Podkładka wspornika    Przewody temp. i napięcia 

 

 

Śruba mocująca 
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e-mail: checkstar@magnetimarelli.com 
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