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BT111 : BATERIOVÝ TESTER  

BT222 : TESTER BATERIÍ / NABÍJECÍHO A STARTOVÁCÍHO 
SYSTEMŮ 

 
BT 111 a BT222 jsou bateriové testery určeny pro diagnostiku 12V autobaterií 
s rozsazem měření : 

SAE : 200~1200 CCA 

DIN : 110~670 CCA 

IEC : 130~790 CCA 

EN : 185~1125 CCA 

CA(MCA) : 240~1440 CA(MCA) 

Měření lze provádět v rozsahu teplot od 0 °C do +50 °C  

VÝSTRAHA  

1. Práce v okolí dolévaných kyselinových akumulátorových baterií je 
nebezpečná, Akumulátorové baterie emitují explozivní plyny během 

operace, Z těchto důvodů v případě jakýchkoliv pochybností je 
bezpodmínečně nutné před každým použitím vašeho testeru číst velmi 
pozorně tyto instrukce. 

2. Pro snížení nebezpečí exploze baterie následovat tyto instrukce a 

doporučení výrobce baterií i příslušenství, které se používá v okolí 
akumulátorové baterie, Dodržovat varovná označení na těchto položkách.   

3. Tester nikdy nevystavovat dešti nebo sněžení. 

OSOBNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

1. Při práci s kyselinovými dolévanými akumulátory zajistit jinou osobu, 
která bude v dosahu, aby slyšela volání obsluhy o pomoc a tuto pomoc 

mohla zajistit.  

2. Zajistit dostatek čisté vody a mýdlo v dosahu, pro případ potřísnění 
elektrolytem kůže, oblečení nebo očí. 

3. Nosit bezpečnostní brýle a ochranný oděv. 

4. V případě náhodného potřísnění čáatí těla nebo oděvu elektrolytem je 
ihned omýt mýdlovou vodou. V případě vniknutí kyseliny do očí ihned oči 
vyplachovat chladnou vodou nejméně 10 minut a pak bezprostředně 
zajistit lékařské ošetření.  
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5. V jejich blízkem okolí akumulátorových baterií nebo motoru je zakázáno 
kouřit nebo používat zápalky (zapalovače) a vytvářet jiskry nebo plameny.  

6. Velký pozor je třeba dávat na zkrat na vývodech baterie způsobený např. 
pádem kovového nářadí, který může způsobit výbuch baterie a vést ke 
zranění či dokonce usmrcení obsluhy. 

7. Při práci s akumulátorovými bateriemi nesmí obsluha nosit prsteny, 
náramky, náhrdelníky a hodinky, které mohou způsobit zkrat a tím 
elektrický oblouk na vývodech baterie a způsobit její poškození nebo 
zranění obsluhy. 

PŘÍPRAVA NA TEST  
1. Před testovaním akumulátorové baterie je třeba zajistit dobré 

odvětrávání. 

2. Jestliže jsou vývody baterie znečištěné, vzčistit je. Nashromážděná 
oxidace je korozívní, chránit si oči brýlemi a používát rukavice.    

3. Zkontrolovat baterii na prasklý nebo rozbitý kryt nebo pouzdro. Jestliže je 
baterie poškozená, nesmí se testovat. 

4. Pouze průo doplňované akumulátorové baterie : Dolít testilovanou vodou 
jednotlivé články tak, aby byla hladina mezi maximální a minimální úrovní 
vyznačené na krytu. To pomůže zbavit se nadbztečnému hromadění plynu 
z článků. Nikdy nepřeplňovat. 

5. Při demontáži akumulátorové baterie z vozidla pro testování vždy nejprve 
odpojit od baterie zemnicí svorku (k šasi). Vypnout všechna napájená 
zařízení vozidla. 

OPERACE A POUŽITÍ 

Test akumulátorové baterie 

1. Před testováním baterie ve vozidle odpojit zapalování, všechno 

příslušenství a zátěže. Zavřít všechny dveře vozidla a víko kufru. 

2. Přesvědčit se, že jsou vývody baterie čisté. Jestliže ne, přečistit je 

kartáčem s měděným vlasem. Připojit čerené kleště testeru k zápornému 

vývodu baterie ve vozidle a pak červený ke kladnému vývodu baterie. 

3. Přístroj zobrazuje nápětí baterie XX.XX na displeje. Stisknout "ENTER".  

Poznámka : Jestli vidíte HI / Lo / ---- /Blank na obrazovce, odvolejte se na 
„řešení problemů“ 

#BT222- Stisknete ▲\▼ tlačítko pro volbu testu akumulátorové 
baterie : bAtt.  Stisknout “ENTER”. 
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4. Stisknete ▲\▼ tlačítko pro volbu typu baterie SLI  SEAL : 

SLI : konvenční startovácí-osvětlení-zapalování. 

SEAL : VRLA/GEL/AGM /MF baterie. 

5. Stisknout "ENTER". 

6. Stisknout ▲\▼ tlačítko pro výběr normy SAE , din , IEC , En nebo CA 
(MCA). 

7. Stisknout "ENTER" . 

8. Stisknout ▲\▼ tlačítko pro vložení jmenovité kapacity baterie (CCA nebo 

CA/MCA). 

SAE: 200~1200 CCA DIN: 110~670 CCA 

IEC: 130~790 CCA EN: 185~1125 CCA 

CA (MCA): 240~1440 CA (MCA) 

Stisknout "ENTER" pro začátek testu. 

9. Test baterie na několik sekund. 

10. Kdy displej zobrazí CHA- (Je baterie nabitá ?). Stisknout "ENTER" , a pak 
▲\▼ pro volbu yES nebo no , pak ještě "ENTER".  

11. Po ukončení testu displej zobrazí aktuální CCA (odpovídající normě SAE). 

Zobrazí se jeden z následujících pěti výsledků : 

 

Zelená dioda 
Baterie je v dobrém stavu schopná udržet stav nabití.  

XX.XX (CCA hodnota)  �  SAE 

 

Zelená a žlutá diody 
Baterie je dobrá, ale potřebuje dobít. 

XX.XX (CCA hodnota)  �  SAE 
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 Žlutá a červená diody 
Baterie je vybitá. Stav baterie není možno určit, dokud se plně 
nenabije. Dobít ji a přezkoušet 

XX.XX (CCA hodnota)  �  SAE 

 

Červená dioda 

- Baterie není schopná udržet nabití. Ihned ji vyměnit. 
- Baterie má zkrat nejméně v jednom článku. Ihned ji vyměnit. 

XX.XX (CCA hodnota)  �  SAE 

 

Err na displeje a druhá dioda červená 
– Je špatný kontakt mezi kleštěmi a vývody baterie. 
– Kapacita baterie přesahuje kapacitu testeru. 
Přezkoušet správnost. 

 
12. Stisknout "ENTER", vrátit se ke kroku 3 nebo odstranit testovácí kleště 

z vývodů baterie a ukončit test. 

13. Všechny parametry budou memorované po testu, i typ baterie, CCA 

standard, CCA kapacita, atd. 

 

BT222 (diagnostika 12V systému) 
Test startovácího systému 

1. Displej zobrazí napětí baterie ХХ.ХХ . Stisknout "ENTER". 

Poznámka : Jestli vidíte na obrazovce HI / Lo / Blank/ ----  , odvolejte se 
na „řešení problemů“ 

Stisknout ▲\▼ pro volbu test systému : SySt. Stisknout "ENTER". 

2. Vypnout všichni příslušenství vozídla (Světlo, radio, atd...) před 

nastartujete motor. 

3. Displej zobrazí CrAn. Stisknout "ENTER", zobrazí se minimální napětí 
baterie. 

4. Nastartovat motor. Zobrazí se napětí startovacího systému. 
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Výsledky testu : 

A. Jestli výsledka testu přesahuje 9.6 V, svití zelená dioda, = startovácí 

systém ok. 

B. Jestli výsledka testu je mezi 9.6V a 7.2V, svití žlutá dioda = 
Startovácí systém je slabý. Zkontrolovat kontakty, kabely, a startér. 

C. Jestli výsledka testu je pod 7.2V, svití červená dioda = Startovácí 
systém má problém. Ihned zkontrolovat kontakty, kabely, a startér. 

Test nabíjecího systému 

Po testu startovácího systému, stisknout "ENTER" pro vstup do testu 

nabíjecího systému, displej zobrazí CHAr. Stisknout “ENTER” zobrazí se 

aktuální napětí. 

1. Následujte instrukci pro běh motoru při 1200 ~ 1500 rpm. 
Zobrazí se napětí : 

A. Jestli je výsledka testu mezi 13.4V a 14.6V 
= Nabíjecí systém v dobrém stavu. Svití zelená dioda. 

B. Jestli výsledka testu přesahuje 14.6V 

= Nabíjecí napětí přilíš vysoké. Svití červená dioda. Zkontrolovat 
alternátor. 

C. Jestli je výsledka testu pod 13.4V :  
= Nabíjecí napětí přilíš nízké. Svití žlutá dioda. Zkontrolovat kontakty, 

kabely a alternátor. 

2. Přezkoušte tento test ale i s příslušenství vozídla. Zapnout ventilátor, 
světla, atd... Nezapnout cyklické příslušenství jako klimatizace nebo 
stírač. 

A. Jestli je výsledka testu mezi 13.4V a 14.6V 

= Nabíjecí systém v dobrém stavu. Svití zelená dioda. 

B. Jestli výsledka testu přesahuje 14.6V 
= Nabíjecí napětí přilíš vysoké. Svití červená dioda. Zkontrolovat 
alternátor. 

C. Jestli je výsledka testu pod 13.4V :  

= Nabíjecí napětí přilíš nízké. Svití žlutá dioda. Zkontrolovat kontakty, 
kabely a alternátor. 

3. Vypnout motor, odstranit kleště z vývodů baterie a ukončit test. 
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ŘEŠENÍ PROBLEMŮ 

– Displej zobrazí HI : 

Napětí testované baterie přesahuje 15.00V a je přiliš vysoké pro 12V 

baterie. V tom případě BT111/BT222 nebude fungovat. Překontrolujte, že 
testovaná baterie je 12V. 

– Displej zobrazí Lo : 

Napětí testované baterie je pod 7V. V tom případě BT111/BT222 nebude 
fungovat. Dobít baterie a přezkoušet test. Jestli je výsledka stejná, tak se 
musí vyměnit baterii. 

– Displej zobrazí „Blank“ : 

Napětí testované baterie je prílíš nízké pro BT111/BT222. Dobít baterie a 

přezkoušet test. Jestli je výsledka stejná, tak se musí vyměnit baterii. Nebo 
je přepólování kleští. Přezkontrolovat je a připojit je znovu. 

– Displej zobrazí  ---- : 

Napětí je nestálé. Když je baterie jen úplně nabítá, nebo kvůli jiným 
faktorům, displej zobrazí ----. Počkat až 15 do 30 minut, aby napětí baterie 

se stabilizovalo, nebo odstranit faktory které způsobujou nestálosti baterie. 
Přezkoušet test. 

* Operátor je dotazán, jestli je zapnuté nějaké příslušenství, jako možná 
příčina. Jestliže ano, operátor je instruován pro nabití a opětný test baterie. 

Jestliže zapnuté není, operátor je instruován pro výměnu baterie vzhledem 
k tomu, že nabíjecí systém je funkční a dobrá baterie by měla akceptovat 
nabíjení. 


