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NBT100 TESTER DO AKUMULATORÓW  

NBT200 TESTER AKUMULATORÓW / ŁADOWANIE / SYSTEM 

ROZRUCHU 

 

PROCEDURY TESTOWANIA / INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 

 

WAŻNE: 

1. Do testowania akumulatorów 12 V: 

SAE : 200~1200 CCA 

DIN : 110~670 CCA 

IEC : 130~790 CCA 

EN : 185~1125 CCA 

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

2. Zalecana skala: temperatura otoczenia   

Od 0°C do 50°C. 

 

OSTRZEŻENIE : 

1. Pracowanie w pobliżu akumulatora ołowiowo-kwasowego jest 
niebezpieczne. Podczas normalnej pracy akumulatora, emitowane 
są gazy wybuchowe. Z tego powodu , bardzo ważne jest 
przeczytanie instrukcji obsługi przed każdym użyciem testera i 
postępowanie zgodnie z instrukcjami za każdym razem. 
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2. Aby zmniejszyć ryzyko eksplozji akumulatora, należy postępować 
zgodnie z tymi instrukcjami, z instrukcją obsługi akumulatora oraz 
instrukcjami producentów sprzętu znajdującego się w pobliżu 
akumulatora. Należy przeczytać ostrzeżenia dotyczące tych 
produktów. 

3. Nie wystawiać testera na deszcz lub śnieg. 
4. Nie używać testera, jeśli kable są uszkodzone, należy je 

natychmiast wymienić. 

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI / BEZPIECZEŃSTWA : 

1. Należy upewnić się, że ktoś jest w pobliżu, aby przyjść Ci z 
pomocą podczas pracy w pobliżu akumulatora ołowiowego.      

2. Należy upewnić się, że w pobliżu znajduje się wystarczająca ilość 
wody i mydła w przypadku, gdy dojdzie do kontaktu skóry, oczu 
lub ubrań z kwasem w akumulatorze.  

3. Należy nosić  okulary ochronne i odpowiednie ubranie. Unikaj 
dotykania oczu podczas pracy w pobliżu akumulatora. 

4. Jeżeli dojdzie do kontaktu kwasu z akumulatora ze skórą lub 
odzieżą, należy natychmiast umyć je wodą i mydłem. Jeśli kwas 
dostanie się do oczu, należy opłukać je zimną wodą przez co 
najmniej 10 minut i natychmiast skontaktować się z lekarzem. 

5. Nigdy nie palić ani nie wytwarzać iskier lub płomieni w pobliżu 
akumulatora lub silnika. 

6. Podczas pracy w pobliżu akumulatora ołowiowego należy zdjąć 
pierścionki, łańcuszki, bransoletki, zegarki lub inne metalowe 
przedmioty.   Akumulator ołowiowo-kwasowy może 
spowodować zwarcie wystarczająco silne, aby stopić pierścionek i 
spowodować poważne oparzenia.     

 

PRZED WYKONANIEM TESTU : 

1. Przed wykonaniem testu należy upewnić się, że obszar jest dobrze 
wentylowany. 

2. Należy oczyścić terminale akumulatora. Należy uważać, aby 
korozja nie dostała się do oczu. 

3. Należy skontrolować akumulator, sprawdzić, czy nie ma pęknięć. 



- PL-V1 - 

Sprawdzić czy  obudowa lub pokrywa nie są pęknięte / połamane.  
W przypadku uszkodzenia nie należy używać testera. 

4. Do każdej z komórek dodać wodę destylowaną, aż kwas osiągnie 
poziom określony przez producenta akumulatora. Nie przepełnić.  

5. Jeśli konieczne jest wyjęcie akumulatora z pojazdu w celu 
przeprowadzenia testu, zawsze jako pierwszy należy zdjąć zacisk 
uziemienia. W celu uniknięcia emisji kwasu, należy upewnić się, że 
wszystkie akcesoria w pojeździe nie działają . 

 

UŻYTKOWANIE :  

TEST AKUMULATORA - NBT100/NBT200 (do akumulatorów 12V) 

1. Przed przystąpieniem do testowania akumulatora w pojeździe 

należy wyłączyć zapłon i wszystkie akcesoria. Zamknij wszystkie 

drzwi i bagażnik. 

2. Upewnij się, że terminale akumulatora są czyste.  W razie 

potrzeby umyj je szczoteczką drucianą. Podłącz czarny przewód 

testera do ujemnego terminala akumulatora.  Podłącz czerwony 

przewód testera do dodatniego terminala akumulatora. 

3. Napięcie  XX.XX    akumulatora jest  wskazane   na 

wyświetlaczu. Nacisnąć przycisk "ENTER" , aby   przejść do  

następnego  etapu. 

UWAGA:  Jeśli na wyświetlaczu pojawi się HI / Lo / ---- / Blank, 

zobacz "Rozwiązywanie problemów" (strona 7).        

 

#NBT200 Nacisnąć przyciski ▲\▼, aby wybrać bAtt.   
Nacisnąć przycisk "ENTER"  w następnym etapie. 

 

4. Nacisnąć przycisk, ▲\▼ aby wybrać typ akumulatora SLI lub 

SEAL : 



- PL-V1 - 

SLI : standardoweakumulatory 

SEAL : VRLA/ ŻEL/ AGM (akumulatory zamknięte). 

5. Nacisnąć przycisk "ENTER", aby przejść do kolejnego etapu. 

6. Nacisnąć przycisk ▲\▼ , aby wybrać ocenę akumulatora SAE , 

din , IEC , En ou CA (MCA). 

7. Nacisnąć przycisk "ENTER", aby przejść dokolejnego etapu. 

8. Nacisnąć przycisk ▲\▼, aby wskazać pojemność akumulatora dla 

CCA lub CA(MCA): 

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

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

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

Nacisnąć przycisk "ENTER", aby rozpocząć test. 

9. Sprawdzić akumulator przez 1 sekundę 

10. Jeśli monitor pokazuje CHA- (Czy testowany akumulator została 

naładowany?). nacisnąć przycisk "ENTER" i nacisnąć przycisk ▲\

▼, aby wybrać YES lub NO , a następnie, Nacisnąć przycisk 

"ENTER" , aby przejść do kolejnego etapu. 

11. Po zakończeniu testu na wyświetlaczu pojawi się aktualne napięcie 

i podajnik ADF. Jest  pięć możliwych rezultatów : 

 

Zielona kontrolka 

Akumulator jest OK  i może być ładowany. 

XX.XX (wartość CCA)    SAE 

 Zielona i żółta kontrolka 

Akumulator jest dobry, ale musi zostać naładowany. 

XX.XX (wartość CCA)    SAE 
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Żółta i czerwona kontrolka 

Akumulator jest rozładowany. Stan akumulatora nie może 
zostać określony do momentu, aż akumulator zostanie 
naładowany. Należy naładować akumulator, a następnie 
ponowić jego test. Jeśli komunikat pozostaje taki sam, 
należy natychmiast wymienić akumulator. 

XX.XX (wartość CCA)    SAE 

 

Czerwona kontrolka 

– Nie można naładować akumulatora. - Należy 

natychmiast naładować akumulator.  Lub  

– Co najmniej jeden z elementów akumulatora ma 

zwarcie. - Należy natychmiast wymienić 

akumulator. 

XX.XX (wartość CCA)    SAE 

 

Err na wyświetlaczu i  czerwona lampka 

Testowany akumulator jest większy niż 1200 CCA (SAE), 

lub zaciski nie zostały prawidłowo podłączone.  

Jeśli komunikat pozostaje taki sam, należy natychmiast 

wymienić akumulator. 

 

12. Nacisnąć przycisk "ENTER" i ponownie rozpocząć etap 3 lub zdjąć 
zaciski z terminali akumulatora po teście. 

 

TEST SYSTEMU： 

 

 SYSTEM TEST  - NBT200 (test do systemów 12V ) 
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DO TESTOWANIA SYSTEMU ROZRUCHU 

 

1. Napięcie akumulatora jest wyświetlane na ekranie ХХ.ХХ. 
Nacisnąć przycisk "ENTER" aby przejść do kolejnego etapu.  

UWAGA:  Jeśli na ekranie pojawi się komunikat HI / Lo / 
Blank/ ---- zobacz instrukcje “Naprawianie” / "Rozwiązywanie 
problemów" (str. 7).  

2. Nacisnąć przycisk▲ \▼  , aby wybrać test  systemu: SySt. 
Nacisnąć przycisk "ENTER" , aby przejść do kolejnego etapu. 

3. Przed uruchomieniem silnika należy wyłączyć wszystkie akcesoria 
pojazdu, światła / oświetlenie, klimatyzację, radio, itp.      

4. Kiedy na ekranie wyświetla się CrAn. nacisnąć przycisk 
"ENTER" , aby odczytać maksymalne napięcie akumulatora. 

5. Uruchomić silnik. Odczytać napięcie po uruchomieniu 

A. Jeśli napięcie jest wyższe niż 9.6 V, zielona kontrolka.. = 
System uruchamiania OK. 

B. Jeśli napięcie wynosi od 9,6 do 7,2 V, żółta kontrolka. = 
system uruchamiania nie ma wystarczającej mocy.  
Sprawdzić połączenia, okablowanie i starter. 

C. Jeśli napięcie jest mniejsze niż 7,2 V, czerwona kontrolka = 
Problem systemu rozruchu. Sprawdź styki, okablowanie i 
rozrusznik. 
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DO TESTOWANIA SYSTEMU ŁADOWANIA 

 

1. Po przetestowaniu systemu rozruchu,  nacisnąć przycisk 
"ENTER", aby  przetestować system ładowania, na ekranie 
wyświetla się CHAr.  Nacisnąć przycisk "ENTER", aby odczytać 
napięcie fazowe. 

2. Rozruszać silnik od 1200 do 1500  obr/min. Odczytać  napięcie 
podczas pracy silnika. 
A. Jeśli napięcie wynosi od 13.4 V do 14.6 V, zielona kontrolka = 

System ładowania OK. 
B. Jeśli napięcie jest większe niz 14.6 V, czerwona kontrolka = 

Problem systemu ładowania. Sprawdź regulator. 
C. Jeśli napięcie jest mniejsze niż 13,4 V, żółta kontrolka = należy 

sprawdzić styki, okablowanie i alternator. 
3. Po przetestowaniu na pusto systemu ładowania , przetestuj go z 

akcesoriami.  Włączyć ogrzewanie, światła i podgrzewanie tylnej 
szyby. Nie używać obciążeń cyklicznych, takich jak klimatyzacja 
lub wycieraczki przedniej szyby. 

A. Jeśli napięcie wynosi od 13.4 V do 14.6 V, zielona kontrolka 
= System ładowania OK. 

B. Jeśli napięcie jest wyższe niż 14,6 V, czerwona kontrolka. = 
Problem z systemem ładowania. Sprawdź regulator. 

C. Jeśli napięcie jest mniejsze niż 13,4 V, żółta kontrolka = 
Sprawdzić styki, okablowanie i alternator. 

4. Wyłączyć silnik i zdjąć zaciski z terminali akumulatora po 
zakończeniu testu. 

 

 

 

 



- PL-V1 - 

NAPRAWA USTEREK 

– Jeśli na wyświetlaczu pojawia się komunikat HI : 

Napięcie testowanego akumulatora jest   większe niż 15 V. 
NBT100/NBT200  działa tylko z akumulatorami 12V. 

– Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat  Lo : 

Napięcie akumulatora jest  niższe   niż  7 V. Należy naładować 
akumulator, a następnie ponowić jego test. Jeśli komunikat na 
wyświetlaczu pozostaje taki sam, należy natychmiast wymienić 
akumulator. 

– Jeśli wyświetlacz jest pusty: 

Napięcie testowanego akumulatora jest zbyt niskie. Należy 
naładować akumulator, a następnie ponownie go przetestować. 
Sprawdź okablowanie. Jeśli wyświetlany komunikat pozostaje taki 
sam, należy natychmiast wymienić akumulator.  

– Nawyświetlaczu pojawia się komunikat ----:  

Niestabilne napięcieakumulatora . Należy odczekać 15 - 30 minut, 
aby ustabilizowało się napięcie akumulatora.                     


