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OSTRZE�ENIE ODŁ�CZ BATERI� PRZED U�YCIEM

�WIECENIE DIODY OSTRZEGAWCZEJ OZNACZA
"ODWRÓCENIE POLARYZACJI" LUB "ZBYT

WYSOKIE NAPI�CIE"
NALE�Y NATYCHMIAST ODŁ�CZY� TESTER

ACT Meters Ltd
The Old Smithy
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Rainford
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+44(0)1744 886660
USFreecall: 1-877-712-2278

Canadian Freecall: 1-866-921-8888
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KROK 1: Dokonaj kalibracji testera pod typ testowanego
akumulatora

+ -
0

Ah

TYPE SLA Bezobsługowe (SLA szczelne kwasowo ołowiowe)

Pracuj�ce na stale pod napi�ciem. U�ywane w pracy buforowej

Zastosowanie: systemy alarmowe, zasilacze, windy schodowe

itd. Aby zmierzy� dost�pn� pojemno�� Ah baterii SLA nale�y,

ustawi� kontrol� kalibracji Ah na "zero" pozycji jak na rysunku.

Uwaga: Ta pozycja jest odpowiednia dla wi�kszo�ci

akumulatorów SLA. Je�li to konieczne, mo�na

dokona� kalibracji do konkretnej marki i typu baterii Patrz sekcja "Kalibracja dla
niestandardowych baterii

TYPE GEL Cykliczne GEL (�elowany elektrolit)

Zazwyczaj rozładowywane i nast�pnie ładowane cyklicznie.
Cz�sto wykorzystywane w skuterach i wózkach golfowych itp.
S� to baterie produkowane w technologii �elowej. Je�li na
na baterii nie ma oznaczenia "GEL", powinna by� testowana
jako SLA baterii jak na rysunku. Aby zmierzy� pojemno�� Ah
dost�pn� w cyklicznych bateriach w technologii GEL, ustaw

+ -
0

Ah

Pokr�tło kalibracji Ah do pozycji '+' pokazanego powy�ej. Patrz sekcja
"Kalibracja dla niestandardowych baterii.

OSTRZE�ENIE: ODŁ�CZ BATERI� PRZED U�YCIEM



Instrukcja Obsługi

www.actmeters.com
5

Powszechnie stosowane w pojazdach silnikowych z korkami

wlweu, dzi�ki czemu mo�na sprawdzi� wzrokowo, �e poziom

kwasu / wody znajduje powy�ej płyt akumulatorowych. Aby

zmierzy� Ah Pojemno�� dost�pn� w zalewanych akumulatorach

samochodowych , nale�y ustawi� Ah pokr�tło kalibracji do

pozycji '-', jak pokazano na rysunku.

+ -
0

Ah

TYP ZALANE Samochodowe zalane (mokre cele)

Uwaga: Ta pozycja kalibracji stosowana dla wszelkich baterii rozruchowych mokrych

Mo�na dokona� kalibracji do konkretnej marki i typu baterii Patrz sekcja "Kalibracja

dla niestandardowych baterii.

Kalibracja po rodzajach niestandardowych typów baterii.

Post�puj zgodnie z poni�sz� procedur�:

1. Ustaw pokr�tło Ah kalibracji do pozycji zerowej

2. Poł�cz z nowy� w pełni naładowan� bateri�

3. Wykonaj dokładne poł�czenie CZERWONY + CZARNY -

4. Sprawd� odczyt napi�cia baterii

5. Wci�nij Przycisk Test (1s) w celu odczytu pojemno�ci Ah

6. Dopasuj pojemno�� pokr�tłem kalibracji Ah tak blisko jak to

mo�liwe do wzorcowej warto�ci Ah baterii

7. W razie potrzeby powtórz test w celu sprawdzenia pojemno�ci

8. Zanotuj pozycj� pokr�tła Ah do testowania tych typów baterii
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KROK 2 Wykonaj prawidłowe podł�czenie

Obserwuj�c polaryzacj�, podł�czy� zaciski dokładnie tak jak opisano
dla odpowiednich typów zacisków akumulatora jak poni�ej, czerwony +
i czarny - OSTRZE�ENIE: Maksymalne napi�cie wej�ciowe 15VDC.
Je�li "polaryzacjia jest ODWROTNA "lub" ZA WYSOKIE NAPI�CIE "
za�wieci si� dioda ostrzegawcza, odł�cz natychmiast tester.

Kleszcze dokładnie przylegaj�
do terminali

POPRAWNY

Koncówka umieszczona
ciasno wewn�trz terinala

Zacisk ciasno wokół
słupka

NIEPOPRAWNY
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POPRAWNY

POPRAWNY

�rub� usuwamy
przed pomiarem
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KROK 3

Pod warunkiem, �e w akumulatorze jest wystarczaj�ca ilo�� energii, 

wy�wietlany jest komunikat "Uruchamianie". W tym okresie, usuwany 

jest nadmiar ładunku powierzchniowego.

KROK 4

Komunikat "KALIBRUJ je�li wymagane" przypomina o sprawdzeniu, �e
pozycja kokr�tła Ah Kalibracja jest prawidłowo wyregulowana, aby 
przetestowa� wła�ciwy typ akumulatora jak w kroku 1 do kroku 3.

URUCHAMIANIE ..
POWERING UP..

KALIBRUJ 
SET CALIBRATE

JE�LI WYMAGANE
AS REQUIRED<−−

<−−
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KROK 5

Gdy wy�wietlane jest napi�cie akumulatora, zapisz je na etykiecie dla

porównania w przyszło�ci.

KROK 6

Gdy wszystko jest gotowe, nale�y nacisn�� i przytrzyma� przycisk TEST

(około 1 sekundy) przetestowa� zdolno�� Ah dost�pnych baterii.

KROK 7

Zapisz uzyskany odczyt Ah na etykiecie na przyszło��.

UWAGA: Testowanie baterii powy�ej 100Ah nie uszkodzi lub zakłóci

pracy ACT 612, ale maksymalna wy�wietlana warto�� b�dzie

"OVER 100Ah ".

12.66 VOLTS

PRZYCISK TEST

TESTINGAH..

7.2Ah

www.actmeters.com
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KROK 8

Je�li to konieczne, naci�nij przycisk test ponownie, aby sprawdzi�

uzyskany odczyt Ah. UWAGA: Dost�pna pojemno�� Ah jest okre�lana

na podstawie temperatury i stanu naładowania baterii.

Naładowa� lub wymieni�, gdy pojemno�� Ah dost�pna w akumulatorze

spadnie poni�ej 65% okre�lonej wielko�ci akumulatora Ah. Sprawd�

i porównaj wyniki w stosunku do warto�ci popularnych rozmiarów baterii

w tabeli umieszczonej na testerze.

"FLAT BATTERY" wskazuje na niskie napi�cie lub pojemno�� Ah

akumulatora. Naładuj lub wymie� akumulator i powtórz test.

TEST COMPLETE
KONIEC TESTU

FLAT BATTERY
SŁABA BATERIA
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Coczna Kalibracja

Podobnie jak wi�kszo�� sprz�tu do bada�, jest wa�ne dla ACT 612

Intelligent Tester aby był skalibrowany tak, aby utrzyma� dokładno��.

Zaleca si� przeprowadzi� kalibracj� raz na 12 miesi�cy dla zapewnienia,

�e, ogólne zu�ycie nie pogorszy dokładno�ci wyników pomiaru.

Producent zaleca, aby ACT 612 Inteligentny Tester Akumulatorów

został wysyłany do kalibracji do zatwierdzongo laboratorium przez

Act Meters w celu corocznej kalibracji. Wi�cej informacji na temat

sposobu wykonania kalibracji, mo�na uzyska� kontaktuj�c si� z

producentem sales@actmeters.com lub zadzwo� +44 (0) 1744 886660.

Testowanie baterii Porady

1. Nie kupuj zle�ałych baterii

Poniewa� akumulatory SLA normalnie ulegaj� samorozładowaniu

na poziomie 3% miesi�cznie, jest bardzo wa�ne, aby odczyta� dat�

produkcji kod wybity na baterii. Jest to istotne przy rotacji towaru w

magazynowaniu, nale�y umika� starych rozładowanych baterii. Je�li

nie mo�na odczyta� kodu daty, nale�y skontaktowa� si� z dostawc�

lub producentem baterii. Optymalnie nowe baterie powinny trafi� od

producenta do u�ytkownika ko�cowego w okresie około 6 miesi�cy .
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EN 61326-1:2006, Class B (Emissions)
EN 55011:2007, A2 Radiated Emissions Only
EN 61326-1:2006, Basic Requirements (Immunity)
EN 61000-4-2: 1995, A1, A2
EN 61000-4-3: 2006, A1
2004/108/EC (Where Applicable)

NOTE: ACT Meters Ltd reserves the right to
change specif cation without prior notice.

�������� �	
���
�	
��

�����
�������������
�����������

���
���
��� 
!"	
#
"
$�%&��'
��������

(���
)�*���� +��
��,�&-
,��
.
%��$���
�/�%��&


0���%�1��
)�*����

(�$*
����/��1��
�2

�	
�3��2
4
"�2&
�
�	
�3��2
��
""�2&

+�/5������
�"
2
���"&
(�$*
�)��67����

"38"	��

�2
9���)����� 9���)������
���
�������
"
�����&-
����
�
��:��

��:�������
�%5/5��*���
+��
/��%�
;��/�5/


��/���
���
��"
<
�"=�
��>=?&

�2
����% ����*�
��
$*����
��:��������
�%5/5��*���
�


*�/����*5���




��@5�����
�2 A�������
��@5�����
B
�2
���
����
�
��:��


��:��������2
)�*����
+��-
��%�������2
7������2
�


����5�2����2
%��$���#�:�������2

(�)���
)�*���� ��:��5�
�5)
��/��C
)�*����-
@��
��$*����


����/��1D
�2$������
����7��
�8E
�:�1�����


����/��1D
)�*����

(��
��1���*����� F��%#��*
���

�$*���7����
$:�)��
)�*���� �	
G83!"	��-
�	
G"38"	��

;��*�������
*�$*5 (�$*
/�7��
���*����D
)��
��/�*5

��%:����1D
��	 B
�E
�����*5


A�$*�$�����
�)��67����
 ��
3��2
#
H3I�2-
>�
>�2
#
""�2

�2
��@5�����
%��3
 �����'
B
�8
�@*$

�)5���� �������
�F+
J
%�)5��

���/���
��
%�)5�6& >K�L&
'
H"�0&
'
K��&//

�2
��%:����1D B
8E
��:%������
��:�������
/��%�
���/�5/


��/���
�
��"
 )�*����
+��
<
�"M�
#
�8M�



