
 

 

 
 

Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o. 

Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice 

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

e-mail: checkstar@magnetimarelli.com 

www.magnetimarelli-checkstar.pl 

Digital battery load tester BAT508 

MANUAL DE UTILIZARE 

007950007020 

mailto:checkstar@magnetimarelli.com
http://www.magnetimarelli-checkstar.pl/


AVERTISMENT – RISC DE EXPLOZIE 

1. Lucrul în apropierea bateriilor plumb-acid poate fi periculos. Bateriile generează gaze 

care pot exploda în timpul funcţionării normale a bateriei. Din acest motiv, este foarte 

vital ca de fiecare dată când folosiţi aparatul de testare, să citiţi cu atenţie aceste 

instrucţiuni şi să respectaţi instrucţiunile fabricantului bateriei. 

2. Pentru a reduce riscul exploziei bateriei, respectaţi aceste instrucţiuni şi instrucţiunile 

oferite de fabricantul bateriei şi fabricantul oricărui echipament pe care doriţi să îl 

folosiţi în apropierea bateriei. Respectaţi pictogramele de avertizare de pe aceste 

echipamente. 

 

VERIFICAREA BATERIILOR DE 12 Volti – Faceţi clic pe „ENTER” & aşteptaţi 10 

secunde de funcţionare în sarcină. 

Rezultatele testului efectuat în sarcină vor fi: 

1. OK (LED VERDE): Capacitatea bateriei este bună. Este sau nu încărcată. Stabiliţi 

încărcarea bateriei folosind densitatea relativă (hidrometrul). Dacă densitatea este 

mai mică decât cea care indică o baterie încărcată, verificaţi sistemul de încărcare 

sau eventuale scurgeri de curent. Încărcaţi complet bateria. 

2. OK DAR DESCĂRCATĂ (LED VERDE+GALBEN): Verificaţi tabelul cu rezultate ale 

testului efectuat în sarcină de pe capacul aparatului şi stabiliţi dacă bateria este OK 

sau nu. Dacă este OK, avansaţi la prima stare OK. Dacă nu, reveniţi la starea a 3-a 

DESCĂRCATĂ. 

3. DESCĂRCATĂ (LED GALBEN): Capacitatea bateriei este nesatisfăcătoare. Bateria 

poate fi: (1) defectă sau (2) descărcată parțial. Pentru a determina acest lucru, 

verificați densitatea electrolitului. Dacă aceasta este mai mare de 1.225, bateria este 

considerată defectă. Dacă este mai mică de 1.225, reîncărcați și retestați bateria. 

Dacă densitatea între celule variază mai mult de 0.025 (25 de puncte), celulele pot 

avea probleme. Dacă densitatea relativă nu revine la valori normale prin încărcare, 

bateria este sulfatată sau a pierdut material activ. 

4. DEFECTĂ (LED ROŞU): Bateria poate fi defectă (ex. o celulă defectă) 

5. Afişarea codului „c.b.” pe ecranul digital cu LED 



   a) Dacă tensiunea bateriei este sub 12.3 V, pe ecranul LED se va afişa „c.b.” 

(încărcare baterie). Vă rugăm să încărcaţi complet bateria înainte de test. După 

încărcare, aşteptaţi 15-30 minute pentru stabilizarea tensiunii şi testaţi bateria în 

sarcină. Dacă valoarea măsurată este tot sub 12.3V cu „c.b.”, bateria trebuie 

înlocuită imediat. 

  

     b) Dacă tensiunea bateriei este mai mare de 13.2V, "c.b" pe ecranul LED se va afişa 

(încărcare baterie). Când testaţi în sarcină bateria conectată la vehicul, vă rugăm 

opriţi motorul şi porniţi luminile de drum 1 secundă şi aşteptaţi scăderea tensiunii 

bateriei sub 13.2V, apoi stingeţi luminile de drum şi testaţi bateria.     

        

  c) Tensiunea unei baterii ce tocmai a fost încărcată este instabilă. De aceea este 

recomandat să aşteptaţi 15-30 minute, până când tensiunea este sub 13.2V 

pentru a testa bateria în sarcină. 

 

COMPENSAREA TEMPERATURII                             1 PAS = 50 amperi pornire. 

TEMPERATURA BATERIEI +20˚F 0˚F -20˚F 

SCĂDEȚI SLASIFICAREA 

BATERIEI CU: 
1 PAS 2 PAȘI 3 PAȘI 

 

Dacă sarcina electrică indică o baterie descărcată, lăsați bateria să se stabilizeze 

câteva minute și verificați tensiunea bateriei neconectată la circuit cu un voltmetru. 

Această metodă indică bine gradul de încărcare a baterie. Bateria se consideră 

încărcată dacă se măsoară mai mult de 75%. Dacă bateria nu trece testul cu sarcină 

electrică fiind încărcată 75%, ea trebuie înlocuită. Dacă încărcarea bateriei este mai 

mică de 75%, ea trebuie încărcată și testată din nou în sarcină. Înlocuiți bateria dacă nu 

trece din nou testul cu sarcină electrică.Valorile următoare de încărcare sunt pentru o 

baterie de 12V. 

 

 

 



TENSIUNE LA BORNE* PROCENT DE ÎNCĂRCARE 

11.7 Volți sau mai puțin 0 

12.0 25 

12.2 50 

12.4 75 

12.6V sau mai mult 100 

 

TESTAREA SISTEMULUI DE ÎNCĂRCARE – după testul în sarcină 

1. Aparatul rămâne conectat ca în cazul testării bateriei. Faceţi clic pe „ENTER” până 

când accesaţi meniul „TEST SISTEM ÎNCĂRCARE ŞI  LUMINĂ DE AVERTIZARE”. 

2. Porniţi motorul şi aşteptaţi până când atinge temperatura normală de funcţionare. 

3. Turaţi motorul la 1200-1500 rpm. ATENŢIE: păstraţi dinstanţa faţă de piesele în 

mişcare ale motorului. 

4. Consultaţi aparatul de măsură. O valoare în intervalului LED-ului roşu indică o 

problemă cu sistemul de încărcare care va încărca insuficient bateria (mai puţin de 

13.6V) sau va supraîncărca bateria (peste 14.8V). Vă rugăm să folosiţi un voltmetru. 

 

TEST DEMAROR (VEHICULE CU SISTEM ELECTRIC CU 12 VOLȚI) 

Acest test identifică curentul excesiv absorbit de demaror, lucru care face pornirea 

dificilă și reduce durata de funcționare a bateriei. Testați în sarcină bateria-verificați 

dacă bateria e BUNĂ. 

 

  



MOTORUL TREBUIE SĂ FIE LA TEMPERATURĂ NORMALĂ DE FUNCŢIONARE 

1. Conectați clema negativă (negru) la borna negativă a bateriei (NEG,N, -). Conectați 

clema pozitivă (roșu) la clema pozitivă a bateriei (POS, P, +). MIȘCAȚI clemele în față 

și în spate pentru a asigura o conexiune electrică bună. Nu faceţi clic pe „ENTER”. 

2. Dezactivați sistemul de aprindere al mașinii astfel încât aceasta să nu pornească. 

3. Acționați contactul demarorului și citiți valoarea tensiunii în timpul acționării 

demarorului. 

Dacă valoarea indicată este mai mică de 9 volți, curentul absorbit este prea mare. Acest 

lucru poate fi cauzat de conexiuni electrice defectuoase sau de un demaror defect; sau 

bateria este prea mică pentru specificațiile vehiculului. 
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