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PROCEDURA DE TESTARE / MANUALUL 

OPERAŢIONAL  

IMPORTANT: 

1. Destinat pentru testarea acumulatoarelor 

6V şi 12V precum şi pentru sistemele de 

încărcare 12V şi 24V (inclusiv 12V pentru 

testul acumulatoarelor 12V de tip 

START&STOP)  

  



○,1 

○,2 

○,3 

○,4 

○,5 

○,6 

○,7 

Intrare USB 

Priza Voltometrului 

2.  Intervalul de operare la temperatura mediului 
înconjurător 32°F(0°C) până la 122°F 0°C).  

 

 

 

 

 
 
 

Sensor de Temp. 

Afisaj 

Butoane direcţionale 

Priza cablului cu clemă  

Imprimantă 



 
AVERTISMENT: 
 
Conform cu Amendamentul 65 introdus în California 
produsul poate să conţină substanţe chimice 
considerate în California ca cancerogene precum şi 
care pot conduce la malformaţii ale embrionului sau 
alte deteriorări ale funcţiei de reproducere. 
Spălaţi-vă pe mâini după utilizare.  
 
 

1. Munca în imediată apropiere de acumulatoarele 
de acid-plumb este periculoasă. În timpul 
funcţionării normale acumulatoarele produc gaze 

explozive. Din această cauză este foarte 
important să citiţi cu atenţie prezentul manual 
înainte de fiecare utilizare a testerului.  

2. Pentru a micşora riscul de explozie a 
acumulatorului, trebuie să urmaţi acest manual 
precum şi instrucţiile publicate de către 

producătorul acumulatorului şi producătorul 
sculelor care vor fi utilizate aproape de 
acumulator. Trebuie să aveţi în vedere indicaţiile 

de avertizare şi de securitate de pe produsuri.  
3. Nu expuneţi testerul la ploaie sau zăpadă.  



MĂSURI DE PREACAUŢII PERSONALE:  

1. Persoanele care lucrează lângă acumulatoarele 
acid-plumb trebuie să se află în raza auditivă sau 
la o distanţă suficientă pentru  acordarea 

ajutorului în cazul necesar.  
2. Trebuie să aveţi aproape o provizie mare de apă 

proaspătă şi săpun în cazul contactului acidului 

din acumulator cu pielea, îmbrăcămintea sau 
ochii.    

3. Trebuie să purtaţi ochelari şi echipamentul de 

protecţie complet.  
4. În cazul contactului acidului cu pielea sau 

îmbrăcămintea trebuie imediat spălat cu apă i 

săpun. În cazul contactului acidului cu ochii, 
clătiţi imediat cu o cantitate mare de apă curentă 
timp de cel puţin 10 min şi chemaţi imediat 

ajutor medic.   
5. ESTE INTERZIS fumatul sau de a se forma scântei 

sau flăcări în apropierea acumulatorului sau 

motorului.  
6. Aveţi grijă deosebită de a reduce riscul de a 

scăpa scule metalice pe acumulator. Există riscul 

de scânteiere sau scurtcircuitul la acumulator sau 
alte elemente electrice ce poate cauza o 



explozie.  
7. În timpul muncii cu acumulatorul de acid-plumb 

trebuie să scoateţi obiectele de metal de uz 

propiu ca inele, brăţări, lanţuri sau ceasuri. 
Acumulatorul poate cauza un scurtcircuit atăt de 
mare că poate să topească inelul sau alte 

asemănătoare metale cauzând arsuri severe.  

PREGĂTIREA PENTRU TESTARE  

1. Asiguraţi-vă că spaţiul în jurul acumulatorului 
este bine ventilat în timpul testelor.   

2. Curăţaţi bornele acumulatorului. Fiţi atent ca 
lichidul coroziv să nu intră în contact cu ochii.  

3. Examinaţi acumulatorul dacă nu are crăpături în 

carcasă sau pe capac. Nu utilizaţi testerul dacă 
acumulatorul este defect. Dacă acumulatorul nu 
este monolit turnaţi apă destilată în fiecare 

celulă pănă când acidul atinge nivelul cerut de 
către producător. Asta ajută de a se scăpa de 
gazele acumulate în celule. Nu devărsaţi.  

4. Dacă va fi necesar să scoateţi acumulatorul din 
vehicul pentru a-l testa, trebuie în primul rând să 
scoateţi clema de împământare. Asiguraţi-vă 

dacă toate accesoriile din vehicul sunt oprite 



pentru a  evita descărcările.  

FUNCŢIONARE ŞI UTILIZARE: 
 
 
1. Scoateţi capacul situat pe partea inferioară de 

spate al testerului de acumulatori.  

2. Introduceţi conectorul cablului de plumb cu 

perechea de capete negru-galben pe un capăt şi 
galben – roşu pe celălalt capăt în priza care o 
găsiţi după înlăturarea capacului menţionat mai 

sus.  Trebuie să vă asiguraţi că culorile între 
conectori şi prize convin aşa cum este arătat pe 
figura de mai jos.  

 

INTRODUCEREA ŞI ÎNLOCUIREA CABLULUI DE 
PLUMB  



 

 

1. Înainte de a testa acumulatorul în vehicul 
trebuie să opriţi contactul şi toate accesorile şi 
sarcinile. Închideţi toate uşile vehicului precum 
şi clapa potbagajului.  

2. Trebuie să vă asiguraţi că locul pentru baterii 
conţine 4 bucăţi de baterii. Nu se recomandă 
folosirea bateriilor alcaline din cauza tensiunilor 
lor de ieşire 1.7 Volt. În cazul în care bateriile 
pierde puterea afişajul indică un comunicat 
„ÎNLOCUIŢI BATERIA INTERIOARĂ  ” sau 
„NIVELUL DE ENERGIE DIN BATERIE SCĂZUT”. 
Trebuie să înlocuiţi 4 bucăţi de baterii de 1.5V 
înainte de a începe testul.  

ÎNAINTE DE TESTARE 



Atenţie: până când testerul nu este conectat la 
acumulatorul vehicului, afişajul nu afişează 
niciun mesaj.  

3. Asiguraţi-vă că bornele acumulatorului sunt 
curate. Dacă este necesar, curăţaţi cu o perie de 
sârmă. Conectaţi cablul de plumb cu clema 
negru la borna minus al acumulatorului. 
Conectaţi cablul de plumb cu clema roşu la 
borna plus al acumulatorului. Clemele trebuie 
fixate inclusiv pe elementele de plumb ale 
bornelor. Fixarea clemelor pe partea de fier al 
bornei conduce la obţinerea unor rezultate 
necorespunzătoare ale testului.    

4. Introducerea hârtiei:  

a. Deschideţi clapa curată.  
 

b. Puneţi o nouă rolă de hârtie în compartiment. 
 

c. Trageţi puţină hârtie din compartiment şi 

apăsaţi carcasa ca să o închideţi. 

 



TIPUL DE  AKUMULATOR 

SS  EFB 

          

 

ALEGEREA CODULUI 

ACUMULATORULUI  

      SAE 

 

1. Apăsaţi butonul ◄ ► , 
ca să alegeţi ÎNCEPEREA 
– TERMINAREA Testării 
(START-STOP Test). La 
această etapă sunt 
disponibile 3 posibile teste.  
ÎNCEPEREA – TERMINAREA  
TESTAREA  ACUMULATORULUI  
TESTAREA SISTEMULUI 
 

2. Apăsaţi butonul ◄ ► , 
pentru a alege tipul de 
acumulator:  
a.   EFB 
(ACUMULATORUL 
ÎMBUNĂTĂŢIT ACID - PLUMB) 
b. AGM PLAT 

Apăsaţi «ENTER» (<<CONFIRMARE>>), pentru a 
confirma alegerea.  
 
3. Apăsaţi butonul ◄ ►, 

pentru a confirma codul 
acumulatorului ： SAE 

(CCA), EN, IEC, sau DIN.  

ÎNCEPEREA – TERMINAREA 

XX.XX V 



STABILIREA CAPACITĂŢII  

×××× SAE 

TESTAREA ÎN VEHICUL ? 

               NU 

 

Apăsaţi «ENTER» (<<CONFIRMARE>>), pentru a 
confirma alegerea.  
 

4. Apăsaţi butonul ◄ ► , pentru a alege capacitatea 
acumulatorului:  

SAE (CCA): 
40~3,000 

EN: 40~2,830 

DIN: 25~1,685 

IEC: 30~1,985 

Apăsaţi «ENTER» (<<CONFIRMARE>>), pentru a 
începe testarea. 

 

 

 

5. Apăsaţi butonul ◄ 
► , pentru a 
confirma localizarea 
acumulato -rului. 
Dacă au fost 
detectate încărcături electrice pe suprafaţă, 
trebuie să folosiţi indicaţiile testerului pentru a 
le elimina. 



TESTAREA 

ATINGEŢI DE 
ACUMULATOR  

 

 APĂSAŢI 
CONFIRMAŢI 

 

6. Testarea 
acumulatorului.  

 

 

7.  Poziţionaţi senzorul 
de temperatură la o 
distanţă de 2.5cm (1 
incha) de la partea 
superioară sau laterală 
al acumulatorului şi 
apăsaţi <<ENTER>> 
(<<CONFIRMARE>>). Valoarea citită  a 
temperaturii măsurată poate fi diferită  de 
temperatura acumulatorului din cauza distanţei, 
condiţiilor sub clapă şi temperaturii mediului 
înconjurător.  

8. În momentul în care testul se termină afişajul 
arată următoarele rezultate: {Apăsaţi butonul ◄ 
► , pentru a alege: Temperatura, SOH (STAREA 
DE SĂNĂTATE AL ACUMULATORULUI) precum şi  
SOC (STAREA DE ÎNCĂRCARE)}. 

 

3 REZULTATUL BUN, TESTUL POZITIV   



REZULTATUL TESTĂRII 

POZITIV 

XX.XXV  XXXX SAE 

REZULTATUL POZITIV, 

REÎNCĂRCARE 

XX.XXV  XXXX SAE 

 ÎNCARCAŢI ŞI TESTAŢI DIN 

NOU  

XX.XXV  XXXX SAE 

 
Acumulator este bun şi 
capabil pentru a 
menţine nivelul de 
încărcare.  
 
 

 

Acumulatorul este bun, dar 

trebuie să fie reîncărcat.  

 

 

 

Acumulatorul este 
descărcat, starea 
acumulatorului nu poate 
fi complet  diagnosticat 
până când nu o să fie complet încărcat. Încărcaţi şi 
din nou testaţi acumulatorul.   
 
 

REZULTATUL BUN, REÎNCĂRCARE 

STAREA REA,  NECESITĂ ÎNLOCUIREA ,  

ÎNCARCĂŢI ŞI TESTAŢI DIN NOU  



STAREA REA, NECESITĂ 

ÎNLOCUIREA  

XX.XXV  XXXX SAE 

CELULA INCORECTĂ, 

NECESITĂ ÎNLOCUIREA  

XX.XXV  XXXX SAE 

GREŞEALĂ LA ÎNCĂRCARE  

 

Acumulatorul nu 
menţine nivelul de 
încărcare. Trebuie 
imediat să-l înlocuiţi.  

 

 
 

Acumulatorul are cel puţin 
o celulă care produce 
scurtcircuit. Trebuie 
imediat să-l schimbaţi.   
 
 

ATENŢIE: în unele condiţii se afisează următoarele 
mesaje. 
 
 
 

Acumulatorul testat are o 
capacitate mai mare de 
3000 SAE (CCA) sau 
lipseşte conectarea. 
Trebuie să verificaţi 

GREŞEALĂ LA ÎNCĂRCARE  

CELULA INCORECTĂ, NECESITĂ ÎNLOCUIREA  



PRINTAREA REZULTATULUI 

TESTULUI?   

NU 

      

 

MEMORIA PLINĂ, 

SUPRASCRIEREA MEMORIEI  

APASĂ CONFIRMĂ  

capacitatea acumulatorului şi să vă asigura-ţi că 
clema este corect conectată.  

 
 

 
Pentru a printa rezultatul 
testării  24V, utilizatorul 
trebuie mai întâi să 
introducă rezultatul 
testului. Rezultatul testului 
va fi menţinut până la conectarea cu acumulatorul 
12V. Mesaju privind verificarea printări se afisează 
după reconectarea acumulatorului.  
 
 
 
 

Testul înregistrează 
1,000 de rezultate. După 
înregistrarea 1,000 de 
rezultate al testului, 
testerul suprascrie 
datele păstrate mai 
devreme privind testarea. Se recomandă transferul 
datelor testării pe computer prin sincronizare (SYNC).  

 

PRINTAREA DIN SISTEMUL 24V 
 

GREŞEALA DE MEMORIE  

MEMORIA PLINĂ  
 



GREŞEALA MEMORIEI, 

VEZI MANUALUL   

APĂSAŢI CONFIRMAŢI  

 
 

Modelul BAT2000 nu are 
posibilitatea de a păstra 
rezultatele testului atunci 
când va avea loc greşeala 
memoriei. Trebuie să folosiţi funcţia CURĂŢAREA 
MEMORIEI, în timpul căreia datele testării vor fi 
şterse.   



TIPUL DE  ACUMULATOR 

AGM PLAT 

Press 

 

1. Apăsaţi butonul ◄ ► , ca să alegeţi Testarea 
Acumulatorului. La această etapă se poate 
selecta 3 testări.  
 
ÎNCEPEREA – 
TERMINAREA  
TESTĂRII 
ACUMULATORU
LUI 
TESTUL SISTEMULUI 

 
Apăsaţi «ENTER»(<<CONFIRMARE >>), pentru a 
trece la testarea normală al acumulatorului de 
pornire. 

 
2. Apăsaţi butonul ◄ ► , pentru a alege tipul de 

acumulator:    

a. ACID - PLUMB 

b. AGM PLAT 

c. AGM TIP SPIRALĂ  

Apăsaţi «ENTER» (<<CONFIRMARE >>), pentru a 

TESTAREA ACUMULATORULUI  

TESTAREA 

ACUMULATORULUI 

XX.XX V 



ALEGEREA CODULUI 

ACUMULATORULUI 

      SAE 

CONFIGURAREA 

CAPACITĂŢII  

×××× SAE 

TESTARE ÎN 

VEHICUL ? 

               NU 

confirma alegerea. 

 

3. Apăsaţi butonul ◄ ►, 
pentru a confirma codul 
acumulatorului: SAE (CCA), 
EN, IEC sau DIN.  

Apăsaţi «ENTER» (<<CONFIRMARE>>), pentru a 
confirma alegerea.  

 

4. Apăsaţi butonul ◄ ► , 
pentru a alege capacitatea 
acumulatorului:  
• SAE (CCA)：40~3,000  

• EN：40~2,830  

• DIN：25~1,685 

• IEC：30~1,985    

• JIS：Tipul acumulatorului nr 

 
Apăsaţi «ENTER» (<<CONFIRMARE >>), pentru a 
începe testarea. 
 
5. Apăsaţi butonul ◄ ► , 

pentru a confirma localizarea 
acumulatorului. Dacă au fost 



TESTARE 

ATINGEŢI DE 

ACUMULATOR  

APĂSAŢI 

CONFIRMAŢI  

detectate încărcături electrice pe suprafaţă, trebuie 
să folosiţi indicaţiile testerului pentru a le elimina.  
 

6. Testarea acumulatorului.  

 

7. Poziţionaţi senzorul de 
temperatură la o distanţă de 
2.5cm (1 incha) de la partea 
superioară sau laterală al 
acumulatorului şi apăsaţi 
<<ENTER>> 
(<<CONFIRMARE>>). Valoarea citită  a 
temperaturii măsurată poate fi diferită  de 
temperatura acumulatorului din cauza distanţei, 
condiţiilor sub clapă şi temperaturii mediului 
înconjurător.  

8. În momentul în care testul se termină afişajul arată 
următoarele rezultate: {Apăsaţi butonul ◄ ► , 
pentru a alege: Temperatura, SOH (STAREA DE 
SĂNĂTATE AL ACUMULATORULUI) precum şi  SOC 
(STAREA DE ÎNCĂRCARE)}. 

 

 
REZULTATUL BUN, TESTUL POZITIV   



WYNIK DOBRY. TESTY 

POZYTYWNY 

XX.XXV  XXXX SAE 

REZULTATUL POZITIV, 

REÎNCĂRCARE  

XX.XXV  XXXX SAE 

 ÎNCĂRCAŢI ŞI TESTAŢI DIN 

NOU  

XX.XXV  XXXX SAE 

REZULTATUL TESTĂRII 

POZITIV 

XX.XXV  XXXX SAE 

Acumulator este bun şi 
capabil pentru a 
menţine nivelul de 
încărcare.  

 

 

 

 

 Acumulatorul este bun, 
dar trebuie să fie reîncărcat 

 

 

 

 

Acumulatorul este 
descărcat, starea 
acumulatorului nu poate 
fi complet  diagnosticat 
până când nu o să fie 
complet încărcat. Încărcaţi şi din nou testaţi 
acumulatorul.  

 

REZULTATUL BUN, REÎNCĂRCARE  

ÎNCARCĂ ŞI TESTEAZĂ DIN NOU  

 



 

XX.XXV  XXXX SAE 

CELULA INCORECTĂ, 

NECESITĂ ÎNLOCUIREA  

XX.XXV  XXXX SAE 

STAREA REA, NECESITĂ 

ÎNLOCUIREA  

XX.XXV  XXXX SAE 

 

 

Acumulatorul nu 
menţine nivelul de 
încărcare. Trebuie 
imediat să-l înlocuiţi.  
 

 

 

 

 Acumulatorul are cel 
puţin o celulă care 
produce scurtcircuit. 
Trebuie imediat să-l 
schimbaţi. 

 

 
ATENŢIE: în unele condiţii se afisează următoarele 
mesaje. 

 

 

STAREA REA,  NECESITĂ ÎNLOCUIREA  

CELULA INCORECTĂ, NECESITĂ ÎNLOCUIREA  
 

GREŞEALĂ LA ÎNCĂRCARE  



GREŞEALĂ LA ÎNCĂRCARE  

 

 

GREŞEALĂ LA ÎNCĂRCARE  

PRINTAREA REZULTATULUI 

TESTĂRII?   

NU 

      

Acumulatorul testat are o 
capacitate mai mare de 
3000 SAE (CCA) sau 
lipseşte conectarea. 
Trebuie să verificaţi 
capacitatea acumulatorului şi să vă asigura-ţi că 
clema este corect conectată.  

  

 

 
Pentru a printa rezultatul 
testării  24V, utilizatorul 
trebuie mai întâi să 
introducă rezultatul 
testării. Rezultatul testării 
va fi menţinut până la conectarea cu acumulatorul 
12V. Comunicatul privind verificarea printări se 
afisează după reconectarea acumulatorului.  

  

 

 

 

PRINTAREA DIN SISTEMUL 24V 
 
 

     

MEMORIA PLINĂ  
 



MEMORIA PLINĂ, 

SUPRASCRIEREA MEMORIEI  

 

APĂSAŢI CONFIRMAŢI 

NACIŚNIJ ZATWIERDŹ 

GREŞEALA MEMORIEI, 

VEZI MANUALUL   

APĂSAŢI CONFIRMAŢI  

 

Testul înregistrează 
1,000 de rezultate. După 
înregistrarea 1,000 de 
rezultate al testului, 
testerul suprascrie 
datele păstrate mai 
devreme privind testarea. Se recomandă transferul 
datelor testării pe computer prin sincronizare (SYNC).  

 

 

 

 

Modelul BAT2000 nu are 
posibilitatea de a păstra 
rezultatele testării atunci 
când va avea loc greşeala 
memoriei. Trebuie să folosiţi 
funcţia CURĂŢAREA 
MEMORIEI, în timpul căreia datele testării vor fi 
şterse  
.       

 TESTAREA  SISTEMULUI 

GREŞEALA DE MEMORIE  

TESTAREA 

SISTEMULUI 

XX.XX V 



1. Apăsaţi «ENTER» 
(<<CONFIRMARE>>), pentru 
a vedea mesajul următor.  

2. Înainte de a porni motorul, , 
opriţi în vehicul toate 
accesoriile aşa ca lumina, aerul condiţionat, radio 
etc.  

 

 

3. În momentul când porniţi motorul, unul din trei 
rezultate va fi afişat împreună cu rezultatul real al 
măsurătorilor. 

 

 

Sistemul indică starea 
normală. Apăsaţi «ENTER» 
(<<CONFIRMARE>>), pentru 
a executa testul de încărcare 
a sistemului.  
 
 
 

TENSIUNEA NORMALĂ DE PORNIRE  
 

TENSIUNEA JOASĂ LA PORNIRE 
NAPIĘCIE ROZRUCHOWE NISKIE 
 

 OPRIŢI SARCINIILE  

PORNIŢI MOTORUL 

TENSIUNEA NORMALĂ 

DE PORNIRE  

XX.XX V     



TENSIUNEA JOASĂ LA 

PORNIRE  

XX.XX V         

Tensiunea de pornire este 
sub normă, problema 
trebuie rezolvată conform 
cu procedura recomendată 
de producător.  
 
 
 
 
Nu s-a detectat tensiunea 
de pornire.  
 
 
 
 
4. Dacă tensiunea de 

pornire este normală, 
apăsaţi «ENTER» 
(<<CONFIRMARE>>), ca 
să începeţi testarea de 
încărcare a sistemului.  

5. Apăsarea butonului 
«ENTER» 
(<<CONFIRMARE>>) 

NU S-A DETECTAT TENSIUNEA DE PORNIRE 
 

NU S-A DETECTAT 

TENSIUNEA DE PORNIRE  

APĂSAŢI CONFIRMAŢI  

= TESTAREA  DE 

ÎNCĂRCARE = 

 

ASIGURAŢI-VĂ DACĂ 

TOATE TENSIUNILE 

SUNT DEZACTIVATE 



porneşte următorul mesaj.  
 
 

6. Prin apăsarea butonului «ENTER» 
(<<CONFIRMARE>>) se afisează unul din trei 
rezultate împreună cu actuale date de măsurare.  

 
 
 
 
Alternatorul nu furnizează la 
acumulator curentul necesar. 
Trebuie să verificaţi, dacă cureaua 
alternatorului permite ca turaţia 
să fie corectă atunci când 
motorul este pornit.  Dacă 
cureaua alternatorului alunecă 
sau este deteriorat trebuie să o înlocuiţi şi să repetaţi 
testarea. Verificaţi conexiunile între alternator şi 
acumulator. Dacă conexiunea nu este fermă sau este 
puternic corodată trebuie curăţată sau înlocuit cablul 
şi repetat testarea. Dacă curelele şi conectările sunt 
în stare bună trebuie să înlocuiţi alternatorul.  
 

 

TENSIUNEA DE ÎNCĂRCARE JOASĂ ÎN TIMPUL TESTĂRII LA TURAŢIA 
ÎN GOL 
 

ÎN TIMPUL TURAŢIEI ÎN GOL ÎNCĂRCAREA ESTE ÎN NORMĂ  
 

TENSIUNEA DE 

ÎNCĂRCARE AL 

ALTERNATORULUI 

JOASĂ LA TURAŢIA 

ÎN GOL 

XX.XXV  



Sistemul indică ieşire regulată 
din alternator, nu s-a detectat 
nici-o problemă.  

 

 

 
Tensiunea de ieşire din 
alternator spre acumulator 
depăşeşte intervalul normal 
pentru regulatorul care 
funcţionează corect. Trebuie să 
verificaţi dacă conexiunile sunt 
ferme şi împământarea este 
corect conectată.  Dacă nu 
s-a detectat nici-o problemă cu conectarea trebuie să 
înlocuiţi regulatorul. Deoarece majoritatea 
alternatorilor au regulatorul încorporat  trebuie să 
înlocuiţi întregul alternator. Norma standard pentru 
limita superioară de tensiune al regulatorului tipic 
pentru automobile este de 14,7 V +/- 0,05. Deorece 
această limită diferă în funcţie de modelul şi 

TENSIUNEA DE ÎNCĂRCARE ÎNALTĂ ÎN TIMPUL TESTULUI LA TURAŢIA 
ÎN GOL 
 

TENSIUNEA DE 

ÎNCĂRCARE  AL 

ALTERNATORULUI 

LA TURAŢIA ÎN 

GOL ESTE ÎN 

XX.XXV NORMĂ 

 

TENSIUNEA DE 

ÎNCĂRCARE AL 

ALTERNATORULUI 

LA TURAŢIA ÎN GOL  

ESTE ÎNALTĂ  

XX.XXV WYSOKIE 



producătorul automobilului trebuie să verificaţi 
specificaţiile producătorului.  
 
7.  După testarea sistemului 
de încărcare la turaţia în gol 
trebuie să apăsaţi «ENTER» 
(<<CONFIRMARE>>), ca să 
treceţi la sistemul de încărcare 
cu accesoriile pornite. Porniţi la 
maximum sistemul de încălzire, 
aprindeţi, farurile şi porniţi 
încălzirea geamului spate (dacă este). Nu utilizaţi 
sarcini ciclice aşa ca dispozitive de aer condiţionat sau 
ştergătoare. 
 
8.  Când testaţi modele de 
motoare diesel mai vechi trebuie 
să păstraţi turaţia motorului pe 
un nivel de 2500 rotaţii pe 
minută timp de 15 secunde. Pe 
afisaj va apărea un mesaj despre 
mărirea turaţiei motorului.  
 
 
9.   Apăsaţi «ENTER» (<<CONFIRMARE>>), 
pentru a vedea pulsarea încărcării din sistemul de 

 

PORNIŢI SARCINIILE 

ŞI APĂSAŢI 

CONFIRMARE  

 

MÂRIŢI TURAŢIA 

MOTORULUI PÂNĂ 

LA 2500 RPM TIMP 

DE 15 SEC. 



 

LIPSA PULSAŢIEI  

 

PULSAŢIA ÎN 

NORMĂ ××.××V   

 

încărcare spre acumulator. Împreună cu valoarea 
măsurată se va afişa unul din două rezultate ale 
testării.  

 

 

Diodele alternatorului / statorului 

funcţionează corect.  

   
  
SAU 
 
 

 
 
 
 
 

 

Una sau mai multe diode din 
alternator nu funcţionează sau 
s-a defectat statorul. Trebuie să 
verificaţi dacă alternatorul este 
corect fixat precum şi dacă 
curelele alternatorului sunt în 

PULSAŢIA ÎN NORMĂ 
NORMIE 

S-A DETECTAT O PULSAŢIE EXCESIVĂ 
 

 

S-A DETECTAT O 

PULSAŢIE 

EXCESIVĂ  

XX.XXV   

 



bună stare şi funcţionează corect. Dacă alternatorul 
este corect fixat iar curele sunt bune trebuie să 
înlocuiţi alternatorul.  

10.  Apăsaţi «ENTER»(<<CONFIRMARE >>), ca să 
continuaţi încărcarea sistemului cu accesoriile pornite.  
Împreună cu valoarea măsurată va fi afişată una din 
trei rezultate ale testării. 
 
 
 
Alternatorul nu furnizează un 
curent de o intensitate suficientă 
pentru sarciniile electrice ale 
sistemului şi încărcarea 
acumulatorului.  Verificaţi dacă 
cureaua alternatorului permite ca 
turaţia acestuia să fie corectă 
când motorul este pornit  Dacă 
cureaua alternatorului alunecă sau este deteriorată 
înlocuiţi cureaua şi repetaţi testarea. Verificaţi 
conexiunile de la alternator spre acumulator. Dacă 
conexiunea nu este fermă sau este puternic corodată 
trebuie să curăţaţi sau să înlocuiţi cablul şi să repetaţi 
testarea. În cazul în care curelele şi conexiunile sunt 
în bună stare trebuie să înlocuiţi alternatorul.  

NIVELUL SCĂZUT DE ÎNCĂRCARE LA TESTAREA ÎNCĂRCĂRII  
ACUMULATORULUI  
 

 

TENSIUNEA DE 

ÎNCĂRCARE AL 

ALTERNATORULUI 
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Sistemul indică ieşirea din 
alternator la un nivel normal, nu 
sau detectat probleme.  

 
 
 
 
 
 
 

Tensiunea de ieşire din alternator 
spre acumulator depăşeste 
intervalul normal pentru 
regulatorul care funcţionează 
corect. Trebuie să verificaţi dacă 
conexiunile sunt ferme şi dacă 
împământarea este corect 
conectată. Dacă nu aţi detectat 
nici-o problemă cu conexiunea trebuie să înlocuiţi 
regulatorul. Deoarece majoritatea alternatorilor au 
încorporate regulatori trebuie să înlocuţi întregul 
alternator.  

NIVELUL NORMAL DE ÎNCĂRCARE LA TESTAREA ÎNCĂRCĂRII  
ACUMULATORULUI  
 

NIVELUL ÎNALT DE ÎNCĂRCARE LA TESTAREA ÎNCĂRCĂRII 
ACUMULATORULUI  
 

 

TENSIUNEA DE 

ÎNCĂRCARE AL 

ALTERNATORULUI 

XX.XXV ÎN NORMĂ 

 

 

 TENSIUNEA DE 

ÎNCĂRCARE AL 

ALTERNATORULUI  

XX.XXV ÎNALT 



 
 
 
 

 
ALEGEREA LIMBII  

1.  Conectaţi testerul cu acumulatorul. 
2. Ajustarea implicită a testerului este BATTERY 

TEST (TESTUL ACUMULATORULUI). Apăsaţi 
butoanele săgeţilor ca să ajungeţi la opţiunea 
LANGUAGE SELECT (ALEGEREA LIMBII). 

3. După apăsarea ENTER (CONFIRMARE) pe afisaj 
apare alegerea limbii. Apăsaţi butoanele 
săgeţilor ca să alegeţi limba testerului.  

4. Apăsaţi ENTER (CONFIRMARE). Reveniţi la 
opţiunea BATTERY TEST (TESTUL 
ACUMULATORULUI). 

 
AJUSTAREA DATEI ŞI OREI  

1.  Conectaţi testerul cu acumulatorul. 
2.  Ajustarea implicită a testerului este TESTAREA 

ACUMULATORULUI.  Apăsaţi butoanele 
săgeţilor ca să ajungeţi la opţiunea ACTUALĂ 
DATĂ/ORĂ. 

3.  După apăsarea ENTER (CONFIRMARE) pe afisaj 
apare STABILEŞTE ANUL. Apăsaţi butoanele 

AJUSTAREA ŞI RECUPERAREA INFORMAŢIILOR  
 



săgeţilor ca să schimbaţi ajustarea.  
4.  După apăsarea ENTER (CONFIRMARE) pe afisaj 

apare STABILEŞTE LUNA. Apăsaţi butoanele 
săgeţilor ca să schimbaţi ajustarea.  

5.  După apăsarea ENTER (CONFIRMARE) pe afisaj 
apare STABILEŞTE ZIUA. Apăsaţi butoanele 
săgeţilor ca să schimbaţi ajustarea. 

6.  După apăsarea ENTER (CONFIRMARE) pe afisaj 
apare STABILEŞTE ORA. Apăsaţi butoanele 
săgeţilor ca să schimbaţi ajustarea. 

7.  După apăsarea ENTER (CONFIRMARE) pe afisaj 
apare STABILEŞTE MINUTELE. Apăsaţi 
butoanele săgeţilor ca să schimbaţi ajustarea.  

8.  După apăsarea ENTER (CONFIRMARE) pe afisaj 
apare STABILEŞTE SECUNDELE. Apăsaţi 
butoanele săgeţilor ca să schimbaţi ajustarea.  

9.  Apăsaţi ENTER (CONFIRMARE). Va avea loc 
revenirea la opţiunea TESTAREA 
ACUMULATORULUI. 

 
AJUSTAREA LUMINOZITĂŢII  
1. Conectaţi testerul cu acumulatorul.. 
2. Utilizaţi tastele săgeţilor pentru a alege 

LUMINOZITATAEA. 
3. Apăsaţi butoanele săgeţilor pentru a adapta 

luminozitatea afisajului. 



 
 
Pentru fiecare model BAT2000 este ataşată placa CD, 
care conţine drivere de software şi manualul de 
utilizare Urmând instrucţiuniile puteţi să instalaţi 
software concret de care aveţi nevoie. 
 

INSTRUCŢIUNEA DE UTILIZARE PE PC 
 


