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PROCEDURY TESTOWE / INSTRUKCJA 

UŻYTKOWANIA 

WAŻNE: 

1. Tester przeznaczony do testowania 

akumulatorów 6V i 12V oraz systemów ładujących 

12V i 24V (w przypadku akumulatorów typu 

START&STOP możliwe jest ładowanie na poziomie 

12V)  



2. Zaleca się używać przy temperaturze 
otoczenia od 32°F(0°C) do 122°F (50°C). 
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Wyświetlacz 

Przyciski Kierunkowe 

Wejście USB Gniazdo 

Gniazdo Woltomierza 
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OSTRZEŻENIE: 
 
Zgodnie z Wnioskiem nr 65 rozpatrywanym w Stanie 
Kalifornia (USA), produkt został sklasyfikowany jako 
potencjalnie zawierający substancje chemiczne 
uznane w Kalifornii za rakotwórcze oraz powodujące 
zniekształcenia płodu lub inne uszkodzenia 
reprodukcyjne. Po użyciu umyć ręce. 
 

1. Praca w pobliżu akumulatorów 
kwasowo-ołowiowych jest niebezpieczna. 
Podczas regularnego działania akumulatory 

produkują gazy wybuchowe. W przypadku 
wątpliwości co do sposobu użycia testera, 
niezbędne jest dokładne, każdorazowe 

zapoznanie się z niniejszymi instrukcjami.   
2. Aby zminimalizować ryzyko wybuchu 

akumulatora, należy stosować się do niniejszych 

instrukcji oraz instrukcji opublikowanych przez 
producenta akumulatora i producenta sprzętu 
używanego w otoczeniu akumulatora. Zapoznać 

się z symbolami ostrzegawczymi na produktach. 
3. Nie wystawiać testera na deszcz lub śnieg. 



 

OSOBISTE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: 

1. Osoby pracujące przy akumulatorze kwasowo – 
ołowiowym winny znajdować się w zasięgu głosu 
lub w wystarczającej odległości, by mogła im 

zostać udzielona pomoc. 
2. Należy mieć w pobliżu duży zapas świeżej wody i 

mydła na wypadek kontaktu kwasu z 

akumulatora ze skórą, ubraniem lub oczami.  
3. Należy nosić okulary i kompletną odzież 

ochronną.  

4. W przypadku kontaktu kwasu ze skórą lub 
ubraniem, należy natychmiast przemyć je wodą i 
mydłem. W przypadku kontaktu kwasu z oczami, 

przemywać oko dużą ilością bieżącej wody przez 
co najmniej 10 min i natychmiast wezwać pomoc 
medyczną. 

5. ZABRANIA SIĘ palenia lub dopuszczania do 
wydobycia iskier lub płomienia w pobliżu 
akumulatora lub silnika. 

6. Należy zachować szczególną ostrożność przy 
posługiwaniu się narzędziami metalowymi w 
pobliżu akumulatora. Upuszczenie narzędzi na 

akumulator może spowodować iskrzenie lub 



 
spięcie akumulatora lub innych części 
elektrycznych, co może prowadzić do wybuchu.  

7. Podczas pracy z akumulatorem kwasowo – 

ołowiowym należy zdjąć przedmioty metalowe 
użytku osobistego takie jak pierścionki, 
bransoletki, łańcuszki lub zegarki. Akumulator 

może wywołać spięcie wystarczająco wysokie, by 
stopić pierścionek lub podobny metal, wywołując 
poważne oparzenie.  

PRZYGOTOWANIE DO TESTÓW 

1. Zapewnić właściwą wentylację przestrzeni wokół 
akumulatora na czas testów.  

2. Wyczyścić zaciski akumulatora. Należy uważać, by 

płyn żrący nie przedostał się do oczu.  
3. Ocenić akumulator pod kątem pęknięć w 

obudowie lub pokrywie. Nie używać testera w 

przypadku, gdy akumulator jest uszkodzony. 
4. Jeśli akumulator nie jest monolitem, dodać wody 

destylowanej do każdej celi do momentu 

osiągnięcia poziomu kwasu wymaganego przez 
producenta. Pomoże to pozbyć się 
nagromadzonych gazów z cel. Nie przelewać.  



 
5. W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba wyjęcia 

akumulatora z pojazdu do testów, należy zawsze 
usuwać zacisk z uziemieniem akumulatora jako 

pierwszy. Upewnić się, iż wszystkie akcesoria w 
pojeździe są wyłączone celem uniknięcia 
wyładowania. 

DZIAŁANIE I UŻYTKOWANIE: 
 
 
 
1. Zdjąć klapkę zlokalizowaną na tylnej, spodniej 

części testera akumulatorów.  

2. Do gniazda zlokalizowanego pod klapka włożyć 
złącze, zbudowane z ołowianego kabla oraz pary 

czarno-żółtych oraz żółto-czerwonych wtyczek do 
gniazda. Należy upewnić się, iż kolory wtyczek 
pasują do koloru gniazd zgodnie z rysunkiem 

poniżej.  

WŁOŻENIE I WYMIANA KABLA OLOWIANEGO 



 

 

 
1. Przed testowaniem akumulatora w pojeździe 

należy wyłączyć stacyjkę, wszelkie akcesoria i 
obciążenia. Zamknąć wszystkie drzwi pojazdu 
oraz klapę bagażnika.   

2. Należy upewnić się, że miejsce na baterie 
zawiera 4 sztuki baterii 1.5V. Nie zaleca się 
użycia baterii alkalicznych za względu na ich 
wyjściowe napięcie 1.7 Volt. W przypadku, gdy 
baterie się wyczerpują, wyświetlacz wskazuje 
komunikat „WYMIENIĆ BATERIĘ WEWNĘTRZNĄ” 
lub „NISKI POZIOM ENERGII BATERII”. Należy 
wymienić 4 sztuki baterii 1.5V przed 
rozpoczęciem testu.  

PRZED TESTEM 

Tylna część modelu BAT2000 



 
Uwaga: do momentu podłączenia testera, 
komunikaty nie są wyświetlane.  

3. Upewnić się, że zaciski akumulatora są czyste. W 
razie potrzeby wyczyścić szczotka drucianą. 
Podpiąć ołowiany kabel z czarną klemą do 
ujemnego zacisku akumulatora. Podpiąć 
ołowiany kabel z czerwoną klemą to dodatniego 
zacisku akumulatora. Należy mocować klemy 
wyłącznie na ołowianych elementach zacisków. 
Przymocowanie klem do żelaznej części zacisku 
skutkuje uzyskaniem nieprawidłowych wyników 
testu.    

4. Założenie papieru:  

a. Otworzyć czystą klapkę.  
 

b. Umieścić nową rolkę papieru w przegródce. 

 
c. Wyciągnąć nieznaczną ilość papieru z przegródki 

i nacisnąć obudowę, aby zamknąć. 

 



 

TYP AKUMULATORA SS 

         EFB 

 

 

1. Nacisnąć przycisk ◄ ► , 
aby wybrać 
ROZPOCZĘCIE-ZAKOŃCZ
ENIE Testu. Na tym 
etapie dostępne są 3 
możliwe testy.  
ROZPOCZĘCIE – ZAKOŃCZENIE  
TEST AKUMULATORA  
TEST SYSTEMU 
 

2. Nacisnąć przycisk ◄ ► , 
aby wybrać typ 
akumulatora:  
a.   EFB 
(ULEPSZONY 
AKUMLATOR KWASOWO - OŁOWIOWY) 
b. AGM PŁASKI 

Nacisnąć «ENTER» (<<ZATWIERDŹ>>), aby zatwierdzić 
wybór.  
 

ROZPOCZĘCIE – ZAKOŃCZENIE TESTU AKUMULATORA 

ROZPOCZĘCIE – 

ZAKOŃCZENIE 

XX.XX V 



 

WYBÓR KODU 

AKUMULTORA 

  SAE 

USTAWIENIE POJEMNOŚCI 

×××× SAE 

TEST W POJEŹDZIE ? 

               NIE 

3. Nacisnąć przycisk ◄ ►, 
aby zatwierdzić kod 
akumulatora：SAE (CCA), 

EN, IEC, lub DIN.  

 

Nacisnąć «ENTER»(<<ZATWIERDŹ>>),aby zatwierdzić 
wybór.  

  

4. Nacisnąć przycisk ◄ ► , aby wybrać pojemność 
akumulatora:  

SAE (CCA): 
40~3,000 

EN: 40~2,830 

DIN: 25~1,685 

IEC: 30~1,985 

Nacisnąć «ENTER» (<<ZATWIERDŹ>>), aby rozpocząć 
test. 

 

5. Nacisnąć przycisk ◄ 
► , aby zatwierdzić 
lokalizację 
akumulatora. Jeśli 
zostały wykryte 



 

TESTOWANIE 

PRZYTKNIJ DO 

AKUMULATORA 

 

 NACISNĄĆ ZATWIERDŹ 

ładunki powierzchniowe, należy stosować się do 
wskazówek testera celem ich usunięcia. 

 

6. Testowanie 
akumulatora.  

 

 

7. Ulokować czujnik 
pomiaru temperatury 
w odległości 2.5cm od 
górnej części lub 
ściany obudowy 
akumulatora i 
nacisnąć <<ENTER>> 
(<<ZATWIERDŹ>>). Odczyt mierzonej 
temperatury może się różnić od temperatury 
akumulatora za względu na odległość, warunki 
pod klapą oraz temperaturę otoczenia.  

8. W momencie, gdy test jest zakończony 
wyświetlacz pokazuje następujące rezultaty: 
{Nacisnąć przycisk ◄ ► , aby wybrać: 
Temperatura, SOH (STAN ZDROWIA 
AKUMULATORA) oraz SOC (STOPIEŃ 
NAŁADOWANIA)}. 



 

WYNIK DOBRY. TESTY 

POZYTYWNY 

XX.XXV  XXXX SAE 

WYNIK DOBRY, 

PONOWNE ŁADOWANIE 

XX.XXV  XXXX SAE 
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Stan akumulatora dobry, 
utrzymuje poziom 
naładowania.  
 
 

 

Stan akumulatora dobry, 

niezbędne ponowne 

ładowanie.  

 

 

 

 

 

WYNIK DOBRY, TEST POZYTYWNY 

WYNIK DOBRY, PONOWNE ŁADOWANIE 

NAŁADUJ I PRZETESTUJ PONOWNIE 



 

 NAŁADUJ I PRZETESTUJ 

PONOWNIE 

XX.XXV  XXXX SAE 

ZŁY STAN, WYMAGA 

WYMIANY 

XX.XXV  XXXX SAE 

NIEPRAWIDŁOWA CELA, 

WYMAGA WYMIANY 

XX.XXV  XXXX SAE 

Akumulator jest 
rozładowany. Stan 
akumulatora nie może 
być w pełni 
zdiagnozowany do momentu pełnego naładowania. 
Naładować i przetestować ponownie akumulator.  
 
 

 

Akumulator nie 
utrzymuje poziomu 
naładowania. Należy go 
natychmiast wymienić.  

 

 
 

Akumulator ma co 
najmniej jedną celę 
wywołującą spięcie. 
Należy go natychmiast 
wymienić.   
 

ZŁY STAN, WYMAGA WYMIANY 

NIEPRAWIDŁOWA CELA, WYMAGA WYMIANY 



 

BŁĄD ŁADOWANIA 

WYDRUKOWAĆ WYNIK 

TESTU?   

NIE 

      

 
 

UWAGA: W pewnych warunkach mogą pojawić się 
następujące komunikaty. 
 
 
 

Testowany akumulator jest 
większy niż 3000 SAE (CCA) 
lub połączenie nie zostało 
ustanowione. Należy 
sprawdzić pojemność 
akumulatora i upewnić się, że klemy są prawidłowo 
podłączone.  

 
 
 

 
Aby wydrukować wynik 
testu 24V, należy najpierw 
zapisać test na urządzeniu. 
Wynik testu zostanie 
zachowany do momentu 
podłączenia do akumulatora 12V. Komunikat o 
sprawdzeniu wydruku wyświetli się po ponownym 
podłączeniu akumulatora.  

BŁĄD ŁADOWANIA 

WYDRUK Z SYSTEMU 24V 
 



 

PAMIĘĆ PEŁNA, 

NADPISYWANIE PAMIĘCI 

 

NACIŚNIJ ZATWIERDŹ 

BŁĄD PAMIECI, ODNIEŚ 

SIĘ DO INSTRUKCJI 

 

NACIŚNIJ ZATWIERDŹ 

 
 
 

Test rejestruje 1,000 
wyników. Po 
zarejestrowaniu 
1,000-go testu tester 
nadpisze wcześniej 
zachowane dane odnośnie testów. Zaleca się 
przenoszenie danych testowych na komputer poprzez 
synchronizację (SYNC).  

 
 
 

Model BAT2000 nie ma 
możliwości zachowania 
wyników testu ze względu 
na błąd pamięci. Należy użyć 
funkcji WYCZYŚĆ PAMIĘĆ, podczas której 
przechowywane dane testowe zostaną usunięte.  

BŁĄD PAMIĘCI 

PEŁNA PAMIĘĆ 
 



 

TYP AKUMULATORA 

AGM PŁASKI 

Press 

 

1. Nacisnąć przycisk ◄ ► , aby wybrać Test 
Akumulatora. Na tym etapie dostępne będą do 
wyboru 3 testy.  
 
ROZPOCZĘCIE – 
ZAKOŃCZENIE 
TEST AKUMULATORA 
TEST SYSTEMU 
 

Nacisnąć «ENTER»(<<ZATWIERDŹ>>), aby przejść 
do testu regularnego akumulatora rozruchowego. 

 
2. Nacisnąć przycisk ◄ ► , aby wybrać typ 

akumulatora:    

a. KWASOWO - 
OŁOWIOWY 

b. AGM PŁASKI 

c. AGM SPIRALNY 

Nacisnąć «ENTER» (<<ZATWIERDŹ>>), aby potwierdzić 
wybór. 

TEST AKUMULATORA 

TEST AKUMULATORA 

XX.XX V 



 

WYBÓR KODU 

AKUMULTORA) 

      SAE 

USTAWIENIE 

POJEMNOŚCI 

×××× SAE 

TEST W 

POJEŹDZIE ? 

               NIE 

 

3. Nacisnąć przycisk ◄ ►, 
aby zatwierdzić kod 
akumulatora: SAE (CCA), 
EN, IEC lub DIN.  

Nacisnąć «ENTER» (<<ZATWIERDŹ>>), aby zatwierdzić 
wybór.  

 

4. Nacisnąć przycisk ◄ ► , 
aby wybrać pojemność 
akumulatora:  
• SAE (CCA)：40~3,000  

• EN：40~2,830  

• DIN：25~1,685 

• IEC：30~1,985    

• JIS：Typ akumulatora nr 

 
Nacisnąć «ENTER» (<<ZATWIERDŹ>>), aby rozpocząć 
test. 
 
5. Nacisnąć przycisk ◄ ► , aby 

zatwierdzić lokalizację 
akumulatora. Jeśli zostały 



 

TESTOWANIE 

PRZYTKNIJ DO 

AKUMULATORA 

 

NACISNĄĆ 

ZATWIERDŹ 

wykryte ładunki powierzchniowe, należy stosować 
się do wskazówek testera celem ich usunięcia.  
 

6. Testowanie akumulatora.  

 

7.  Ulokować czujnik pomiaru 
temperatury w odległości 
2.5cm od górnej części lub 
ściany obudowy akumulatora 
i nacisnąć <<ENTER>> 
(<<ZATWIERDŹ>>). Odczyt 
mierzonej temperatury może się różnić od 
temperatury akumulatora za względu na odległość, 
warunki pod klapą oraz temperaturę otoczenia.  

8. W momencie, gdy test jest zakończony wyświetlacz 
pokazuje następujące rezultaty: {Nacisnąć przycisk 
◄ ► , aby wybrać: Temperatura, SOH (STAN 
ZDROWIA AKUMULATORA) oraz SOC (STOPIEŃ 
NAŁADOWANIA)}. 

 

 
WYNIK DOBRY, TEST POZYTYWNY 



 

WYNIK DOBRY. TESTY 

POZYTYWNY 

XX.XXV  XXXX SAE 

WYNIK DOBRY, 

PONOWNE ŁADOWANIE 

XX.XXV  XXXX SAE 

 NAŁADUJ I PRZETESTUJ 

PONOWNIE 

XX.XXV  XXXX SAE 

Stan akumulatora dobry, 
utrzymuje poziom 
naładowania.  

 

 

 

 

 

Stan akumulatora dobry, 
niezbędne ponowne 
ładowanie.  

 

 

 

 

Akumulator jest 
rozładowany, stan 
akumulatora nie może 
być w pełni 
zdiagnozowany do 

WYNIK DOBRY, PONOWNE ŁADOWANIE 

NAŁADUJ I PRZETESTUJ PONOWNIE 



 

ZŁY STAN, WYMAGA 

WYMIANY 

XX.XXV  XXXX SAE 

NIEPRAWIDŁOWA CELA, 

WYMAGA WYMIANY 

XX.XXV  XXXX SAE 

momentu pełnego naładowania. Naładować i 
przetestować ponownie akumulator.  

 

 

 

Akumulator nie 
utrzymuje poziomu 
naładowania. Należy go 
natychmiast wymienić.  

 

 

 

Akumulator ma co 
najmniej jedną celę 
wywołującą spięcie. 
Powinien być natychmiast 
wymieniony.   

 

 

UWAGA: W pewnych warunkach mogą pojawić się 
następujące komunikaty. 

ZŁY STAN, WYMAGA WYMIANY 

NIEPRAWIDŁOWA CELA, WYMAGA WYMIANY 



 

BŁĄD ŁADOWANIA 

WYDRUKOWAĆ WYNIK 

TESTU?   

NIE 

      

PAMIĘĆ PEŁNA, 

NADPISYWANIE PAMIĘCI 

 

NACIŚNIJ ZATWIERDŹ 

 

 

Testowany akumulator jest 
większy niż 3000 SAE (CCA) 
lub połączenie nie zostało 
ustanowione. Należy 
sprawdzić pojemność 
akumulatora i upewnić się, że klemy są prawidłowo 
podłączone.  

 

 

Aby wydrukować wynik 
testu 24V, należy najpierw 
zapisać test na urządzeniu. 
Wynik testu zostanie 
zachowany do momentu podłączenia do akumulatora 
12V. Komunikat o sprawdzeniu wydruku wyświetli się 
po ponownym podłączeniu akumulatora.  

 

 

Test rejestruje 1,000 
wyników. Po 

WYDRUK Z SYSTEMU 24V 
 

PEŁNA PAMIĘĆ 
 

BŁĄD ŁADOWANIA 



 

BŁĄD PAMIECI, ODNIEŚ 

SIĘ DO INSTRUKCJI 

 

NACIŚNIJ ZATWIERDŹ 

zarejestrowaniu 1,000-go testu tester nadpisze 
wcześniej zachowane dane odnośnie testów. Zaleca 
się przenoszenie danych testowych na komputer 
poprzez synchronizację (SYNC).  

 

 

 

 

 

Model BAT2000 nie ma 
możliwości zachowania 
wyników testu ze względu 
na błąd pamięci. Należy użyć 
funkcji WYCZYŚĆ PAMIĘĆ, 
podczas której 
przechowywane dane testowe zostaną usunięte.      

 

1. Nacisnąć «ENTER» 
(<<ZATWIERDŹ>>), aby 
zobaczyć następujący 

TEST SYSTEMU 

BŁĄD PAMIĘCI 

TEST SYSTEMU 

XX.XX V 



 
komunikat.  

 

2. Przed załączeniem silnika, 
wyłączyć w pojeździe 
wszelkie akcesoria takie jak 
światło, klimatyzacja, radio 
itd.  

 

 

3. W momencie załączenia silnika, jeden z trzech 
wyników będzie wyświetlony łącznie z 
rzeczywistym wynikiem pomiaru. 

 

 

System wskazuje na 
normalny stan. Nacisnąć 
«ENTER» (<<ZATWIERDŹ>>), 
aby wykonać test ładowania 
systemu 
 
 

NAPIĘCIE ROZRUCHOWE NORMALNE 
 

 WYŁĄCZYĆ 

OBCIĄŻENIA 

 

URUCHOMIĆ SILNIK 

NAPIĘCIE 

ROZRUCHOWE 

XX.XX V    NORMALNE 



 

NAPIĘCIE ROZRUCHOWE 

XX.XX V        NISKIE 

 
 
 
 
Napięcie rozruchowe 
poniżej normy, należy 
rozwiązać problem stosując 
się do zalecanej przez 
producenta procedury.  
 
 
 
 
Nie wykryto napięcia 
rozruchowego.  
 
 
 
 
 
4. Jeżeli napięcie 

rozruchowe jest w normie, 
nacisnąć  «ENTER» 
(<<ZATWIERDŹ>>), aby 
rozpocząć test ładowania 

NAPIĘCIE ROZRUCHOWE NISKIE 
 

NIE WYKRYTO NAPIĘCIA ROZRUCHOWEGO 
 

NAPIĘCIE ROZRUCHOWE 

NIE WYKRYTO 

NACIŚNIJ ZATWIERDŹ 

DLA 

= TESTU ŁADOWANIA= 

 



 
systemu.  

5. Naciśnięcie przycisku 
«ENTER» 
(<<ZATWIERDŹ>>) 
uruchomi następujący 
komunikat.  
 
 
 

6. Naciśnięcie przycisku «ENTER» (<<ZATWIERDŹ>>) 
pozwoli na wyświetlenie jednego z trzech wyników 
łącznie z aktualnymi danymi pomiarowymi. 
 
 
 
 

 
 
 

NISKIE NAPIĘCIE ŁADOWANIA PODCZAS TESTU NA BIEGU JAŁOWYM 
 

UPEWNIJ SIĘ, ZE 

WSZYSTKIE NAPIĘCIA 

SĄ WYŁĄCZONE 



 
Alternator nie dostarcza 
wystarczającego prądu do 
akumulatora. Należy sprawdzić, 
czy pasek alternatora umożliwia 
jego prawidłową rotację przy 
włączonym silniku. Jeśli pasek 
alternatora się ślizga lub jest 
uszkodzony, wymienić pasek i powtórzyć test. 
Sprawdzić złącza między alternatorem a 
akumulatorem. Jeżeli połączenie jest luźne lub silnie 
skorodowane, należy je wyczyścić lub wymienić 
przewód i powtórzyć test. W przypadku, gdy paski i 
złącza są w dobrym stanie, należy wymienić 
alternator.  
 

 

System wskazuje regularne wyjście 

z alternatora, nie wykryto żadnych 
problemów.  

 

TRYB ŁADOWANIA W NORMIE PODCZAS TESTU NA BIEGU 
JAŁOWYM 
 

 

NAPIĘCIE 

ŁADOWANIA 

ALTERNATORA NA 

BIEGU JAŁOWYM 

XX.XXV NISKIE 

 

NAPIĘCIE 

ŁADOWANIA 

ALTERNATORA 

NA BIEGU 

JAŁOWYM 

XX.XXV W 

NORMIE 



 
 

 
Napięcie wyjściowe z alternatora 
do akumulatora przekracza 
zakres normalny dla poprawnie 
działającego regulatora. Należy 
sprawdzić, czy nie ma luźnych 
połączeń i czy uziemienie jest 
prawidłowo podłączone. Jeśli nie 
wykryto żadnych problemów z 
połączeniem, należy wymienić regulator. Ze względu,       
iż większość alternatorów ma wbudowany regulator, 
wymagana będzie wymiana całego alternatora. 
Standardowa norma górnego limitu napięcia dla 
typowego regulatora w motoryzacji to 14,7 V +/- 0,05. 
Ze względu, iż właściwy limit różni się w zależności of 
typu i producenta pojazdu, należy sprawdzić 
specyfikację producenta.  
 
7.  Po przetestowaniu 
systemu ładowania na biegu 
jałowym, należy nacisnąć 
«ENTER» (<<ZATWIERDŹ>>), aby 

WYSOKIE NAPIĘCIE ŁADOWANIA PODCZAS TESTU NA BIEGU JAŁOWYM 
 

 

NAPIĘCIE 

ŁADOWANIA 

ALTERNATORA NA 

BIEGU JAŁOWYM 

XX.XXV WYSOKIE 

 

WŁĄCZ OBCIĄŻENIA I 

NACIŚNIJ 

ZATWIERDŹ 



 
przejść do testowania systemu ładowania z 
obciążeniem ze strony akcesoriów. Włączyć 
dmuchawę nagrzewnicy na wysoki poziom, zapalić w 
pełni reflektory świateł drogowych i ogrzewanie 
tylnej szyby (jeśli jest na wyposażeniu). Nie stosować 
obciążeń cyklicznych, takich jak klimatyzacja lub 
wycieraczki. 
 
8.  Podczas testowania 
starszych modeli silników 
wysokoprężnych, użytkownik 
powinien utrzymać obroty 
silnika na poziomie do 2500 
obrotów na minutę przez 15 
sekund. Na wyświetlaczu pojawi 
się komunikat o zwiększeniu 
obrotów silnika.  
 
 
9.   Nacisnąć «ENTER» (<<ZATWIERDŹ>>), aby 
zobaczyć pulsację ładowania z układu ładowania do 
akumulatora. Wraz z mierzoną wartością wyświetlony 
zostanie jeden z dwóch wyników testu 

  

 

ZWIĘKSZYĆ 

OBROTY SILNIKA DO 

2500 RPM NA 15 sek. 



 

 

BRAK PULSACJI 

 

PULSACJA W 

NORMIE ××.××V   

 

 

 

Diody alternatora / stojana 

działają poprawnie.  

   
  
LUB 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Jedna lub więcej diod w 
alternatorze nie działa lub 
nastąpiło uszkodzenie stojana. 
Należy sprawdzić, czy mocowanie 
alternatora jest poprawne, oraz 
czy paski alternatora są w 
dobrym stanie i działają 

PULSACJA W NORMIE 

WYKRYTO NADMIERNĄ PULSACJĘ 
 

 

WYKYTO 

NADMIERNĄ 

PULSACJĘ  

XX.XXV  WYSOKA 

 



 
prawidłowo. Jeśli mocowanie i paski są poprawne, 
należy wymienić alternator.  

10.  Nacisnąć «ENTER»(<<ZATWIERDŹ>>), aby 
kontynuować ładowanie systemu z obciążeniem ze 
strony akcesoriów. Wraz z mierzoną wartością 
wyświetlony zostanie jeden z trzech wyników testu. 
 
 
 
 
 
Alternator nie dostarcza 
wystarczającego natężenia prądu 
dla obciążeń elektrycznych 
systemu i ładowania akumulatora. 
Sprawdzić, czy pasek alternatora 
umożliwia jego prawidłową 
rotację przy włączonym silniku. 
Jeśli pasek alternatora się ślizga 
lub jest uszkodzony, wymienić pasek i powtórzyć test. 
Sprawdzić połączenia z alternatora do akumulatora. 
Jeśli połączenie jest luźne lub silnie skorodowane, 
należy je oczyścić lub wymienić przewód i powtórzyć 

NISKI POZIOM ŁADOWANIA PODCZAS TESTU ŁADOWANIA 
AKUMULATORA 
 

 

NAPIĘCIE 

ŁADOWANIA 

ALTERNATORA 

XX.XXV NISKIE) 



 
test. W przypadku, gdy paski i złącza są w dobrym 
stanie, należy wymienić alternator. 

 
 
 
 

System wskazuje normalny 
poziom napięcia wyjściowego z 
alternatora, nie wykryto 
problemów.  

 
 
 
 
 
 
 

Napięcie wyjściowe z alternatora 
do akumulatora przekracza zakres 
normalny dla poprawnie 
działającego regulatora. Należy 
sprawdzić, czy nie ma luźnych 
połączeń i czy uziemienie jest 
prawidłowo podłączone. Jeśli nie 
wykryto żadnych problemów z 

NORMALNY POZIOM ŁADOWANIA PODCZAS TESTU ŁADOWANIA 
AKUMULATORA 
 

WYSOKI POZIOM ŁADOWANIA PODCZAS TESTU ŁADOWANIA 
AKUMULATORA 
 

 

NAPIĘCIE 

ŁADOWANIA 

ALTERNATORA 

XX.XXV W NORMIE 

 

 

 NAPIĘCIE 

ŁADOWANIA 

ALTERNATORA 

XX.XXV WYSOKIE 



 
połączeniem, należy wymienić regulator. Ze względu, 
iż  większość alternatorów ma wbudowany regulator, 
wymagana będzie wymiana całego alternatora.  
 

 
 
 

 
WYBÓR JĘZYKA 

1.  Podłączyć tester do akumulatora. 
2. Domyślne ustawienie testera to BATTERY TEST 

(TEST AKUMULATORA). Nacisnąć przyciski 
strzałek, aby dostać się do opcji LANGUAGE 
SELECT (WYBÓR JĘZYKA). 

3. Po naciśnięciu ENTER (ZATWIERDŹ) na 
wyświetlaczu pojawią się ustawienia języka. 
Nacisnąć przyciski strzałek, aby wybrać język 
testera. 

4. Nacisnąć ENTER (ZATWIERDŹ). Nastąpi powrót 
do opcji BATTERY TEST (TEST AKUMULATORA). 

 
USTAWIANIE DATY I CZASU 

1.  Podłączyć tester do akumulatora. 
2.  Domyślne ustawienie testera to TEST 

AKUMULATORA. Nacisnąć przyciski strzałek, 

USTAWIENIA I ODZYSKIWANIE INFORMACJI 
 



 
aby dostać się do opcji AKTUALNA DATA/CZAS. 

3.  Po naciśnięciu ENTER (ZATWIERDŹ) na 
wyświetlaczu pojawi się USTAW ROK. Nacisnąć 
przyciski strzałek, aby zmienić ustawienie. 

4.  Po naciśnięciu ENTER (ZATWIERDŹ) na 
wyświetlaczu pojawi się USTAW MIESIĄC. 
Nacisnąć przyciski strzałek, aby zmienić 
ustawienie. 

5.  Po naciśnięciu ENTER (ZATWIERDŹ) na 
wyświetlaczu pojawi się USTAW DZIEŃ. 
Nacisnąć przyciski strzałek, aby zmienić 
ustawienie. 

6.  Po naciśnięciu ENTER (ZATWIERDŹ) na 
wyświetlaczu pojawi się USTAW GODZINĘ. 
Nacisnąć przyciski strzałek, aby zmienić 
ustawienie. 

7.  Po naciśnięciu ENTER (ZATWIERDŹ) na 
wyświetlaczu pojawi się USTAW MINUTY. 
Nacisnąć przyciski strzałek, aby zmienić 
ustawienie. 

8.  Po naciśnięciu ENTER (ZATWIERDŹ) na 
wyświetlaczu pojawi się USTAW SEKUNDY. 
Nacisnąć przyciski strzałek, aby zmienić 
ustawienie. 

9.  Naciśnij ENTER (ZATWIERDŹ). Nastąpi powrót 



 
do opcji TEST AKUMULATORA. 

 
USTAWIENIA JASNOŚCI 
1. Podłączyć tester do akumulatora. 
2. Użyć strzałek, aby wybrać opcję JASNOŚĆ. 
3. Dostosować za pomocą strzałek jasność 

wyświetlacza. 
 
 

Do każdego modelu BAT2000 dołączona jest płyta CD, 
zawierająca sterowniki do oprogramowania i jego 
instrukcję obsługi. Postępując zgodnie z instrukcją, 
możliwe jest zainstalowanie konkretnego 
oprogramowania dostosowanego do danego 
zapotrzebowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUKCJA UŻYCIA NA PC 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o. 

Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice 

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

e-mail: checkstar@magnetimarelli.com  
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