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BT551 TESTER BATERII I OBWODÓW ŁADOWANIA - 

DRUKOWANIE POMIARÓW BEZPIECZEŃSTWA  /  

PROCEDURY TESTOWE/INSTRUKCJA OBSŁUGI WAŻNE 

1. Przeznaczony do testowania akumulatorów 6 i 12V oraz do 

testowania systemu ładowania 12 i 24V.           

(WYŁĄCZNIE 12V do akumulatorów START & STOP)  

2. Zalecany zakres pracy w temperaturze pokojowej od 

0 °C (32 ° F) do  50 °C (122 °F)         . 
 

DHC 
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1. Praca w pobliżu akumulatora kwasowo-ołowiowego jest 

niebezpieczna. Podczas normalnej pracy, akumulatory 

wytwarzają gazy wybuchowe.  Z tego właśnie powodu, 

należy przeczytać instrukcję bezpieczeństwa przed 

każdym użyciem testera i jej przestrzegać.              

2. Aby zmniejszyć ryzyko eksplozji baterii, należy 

przestrzegać zarówno tej instrukcji jak i procedur 

opublikowanych przez producenta akumulatora oraz 

producenta całego sprzętu używanego w pobliżu 

akumulatora.                             Należy zwrócić uwagę na 

oznaczenia znajdujące się na tych urządzeniach.   

3. Nie wystawiać testera na deszcz lub śnieg.           

 
 

1. Ktoś powinien znajdować się w zasięgu Twojego 

wzroku, głosu lub wystarczająco blisko, aby przyjść z 

pomocą podczas pracy w pobliżu akumulatorów 

kwasowo-ołowiowych.    

2. Zaopatrz się w wodę i mydło, aby natychmiastowo 

zareagować w przypadku kontaktu kwasu z akumulatora 

ze skórą, odzieżą lub oczami.     

3. Noś okulary ochronne i odzież ochronną Unikaj 

dotykania oczu podczas pracy w pobliżu akumulatora.  

4. W przypadku kontaktu kwasu ze skórą lub ubraniem, 

natychmiast przemyć mydłem i wodą. Jeśli kwas dostał 

się do oczu, natychmiast zalać oko zimną, bieżącą wodą, 

przez co najmniej dziesięć minut i natychmiast 

skontaktować się z lekarzem.    

OSTRZEŻENIA 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 
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5. Nie wolno palić ani używać urządzeń iskrzących lub 

rozpalać ognia w pobliżu akumulatora lub silnika.    

6. Należy zachować ostrożność, aby zmniejszyć ryzyko 

upuszczenia metalowego narzędzia na akumulator. To 

może wywołać zwarcie akumulatora lub innych urządzeń 

elektrycznych, co może spowodować wybuch.    

7. Podczas pracy z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi 

usuń metalowe przedmioty osobiste, takie jak 

pierścionki, bransoletki, naszyjniki i zegarki. Może to 

powodować zwarcie prądu wystarczająco wysokie, aby 

doprowadzić do poważnych oparzeń.        

 
 

1. Upewnić się, że obszar wokół akumulatora jest dobrze 

wentylowany, gdy bateria jest w fazie testowania.   

2. Oczyść zaciski akumulatora. Uważaj, by korozja nie 

dostała się do oczu.   

3. Sprawdzić akumulator pod kątem pękniętej lub 

uszkodzonej obudowy lub pokrywy. Jeśli akumulator jest 

uszkodzony, nie należy używać testera.   

4. Jeśli akumulator nie jest uszczelniony, dolej wody 

destylowanej do każdej celi, aż osiągnie poziom kwasu 

baterii zalecany przez producenta. Pomaga to oczyścić 

nadmiar gazu z komórek.     Nie należy przepełnić. 

5. Jeśli jest konieczne, aby do testu usunąć baterię z 

pojazdu należy zawsze jako pierwszy wyjąć zacisk 

uziemienia z akumulatora. Upewnij się, że wszystkie 

akcesoria w pojeździe są wyłączone, aby nie wywołać 

iskrzenia.    

PRZYGOTOWANIE DO TESTU: 
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1. Zdejmij pokrywę do tyłu pod tester akumulatora.  

2. Upewnij się, że nowy tor zacisku jest podłączony.  

Uwaga! Nie należy odłączać kabli, chyba że jest to 

konieczne, aby upewnić się, że sworznie nie są 

zardzewiałe lub skorodowane przez ciekły kwas.  

 

 

INSTALACJA LUB WYMIANA KABLI 
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1. Przed przystąpieniem do testowania akumulatora w 

pojeździe, należy wyłączyć zapłon, wszystkie akcesoria 

i ładunki. Zamknąć wszystkie drzwi pojazdu i bagażnik.    

2. Należy upewnić się, że zostały umieszczone baterie 

1,5V * 4 w komorze baterii testera. Jeśli  baterie 

1.5V*4 są słabe, na ekranie wyświetli się napis 

"REPLACE INTERNAL BATTERY" LUB "POWER 

LOW".    Wymienić te baterie 1.5V*4 przed 

rozpoczęciem testu. Baterie Oxyride nie są zalecane 

z powodu pierwotnego wyjścia 1.7V.   

Należy pamiętać, że nic się nie wyświetli do momentu, 
gdy tester 

nie będzie podłączony do akumulatora pojazdu. 

3. Upewnij się, że styki baterii są czyste.  W razie 

potrzeby, wyczyścić je za pomocą szczotki. Czarny 

zacisk podłączyć do ujemnego bieguna akumulatora 

pojazdu. Czerwony zacisk podłączyć do dodatniego 

bieguna akumulatora pojazdu. Należy dokręcić wyłącznie 

część ołowiową styku. Dokręcanie części żelaznej styku 

będzie produkować błędne wyniki testów.      

PRZED TESTEM 
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4. Wkładanie papieru: Otworzyć przezroczystą pokrywę. 

Włożyć papier do podajnika, aby mógł on zostać 

automatycznie wprowadzony do drukarki.    
 

 
 

Etap 1. Podłączyć zaciski do akumulatora, który 

ma zostać przetestowany.   Etap 2. Otworzyć 

przezroczystą pokrywkę. 

Etap 3. Włożyć papier do podajnika. 
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Jak czyścić zacięcia papieru? 

Etap 1: Otworzyć przezroczystą pokrywę. 

Etap 2: Delikatnie pociągnąć w 

kierunku strzałki zwój papieru w 

jego komorze. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Włączyć urządzenie poprzez podłączenie zacisków 

akumulatora.    

2. Wybrać odpowiednią opcję z menu. 

 
 

 ANALIZA 

SYSTEMU 
 

  

TEST 

AKUMULAT

ORA 

 START-STOP 

TEST 
 TEST 

  
 

PRZEWODNIK 

TEST 

WEWNĘT

RZNY 
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START-STOP TEST 

XX.XXV 

 

1. Nacisnąć przycisk ◄ ►, aby wybrać 

jeden z 4 testów.◄► TEST 

WEWNĘTRZNY  

TEST SYSTEMU 

AKUMULATORA  

START & STOP 

Nacisnąć „ENTER” poniżej, aby wybrać test 

akumulatora.  

2. Nacisnąć ◄►, aby wybrać 

typ akumulatora:  

D.  EFB (ENHANCED FLOODED) 

E. AGM FLAT PLATE (AGM Płaska Płyta) 
Nacisnąć przycisk "ENTER" aby zatwierdzić 

3. Nacisnąć ◄ ►, aby wybrać moc 

baterii SAE, EN lub DIN IEC    

Nacisnąć  

"ENTER", aby zatwierdzić   

4. Nacisnąć ◄ ►, aby określić 

pojemność akumulatora: 

SAE (CCA): 40~2,000 

EN: 40~2,100 

DIN: 25~1,300 

IEC: 30~1,500 

Nacisnąć „ENTER”, aby rozpocząć test. 

5. Nacisnąć ► ◄,  aby 

zatwierdzić pozycję 

akumulatora, jeśli ładunek 

powierzchniowy                

został wykryty. Wykonaj kroki opisane w analizatorze, 

TEST AKUMULATORA START & STOP 

TYP AKUMU. EFB 

&+2,; '( 1250( 
SAE 

(17. ,17(16,7( 
×××× SAE 

'$16 92,785(" 
NO 
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aby usunąć  powierzchnię ładunkową, jeśli tak się 
dzieje. Następnie przeprowadź   test produktu. 

 

6. Nacisnąć ◄ ►, aby potwierdzić 

temperaturę badanego 

akumulatora.   

7. Test akumulatora.  

 
 

8. Po zakończeniu testu na wyświetlaczu pojawia się ilość 

woltów i pojemność rzeczywista lub w %.         Nacisnąć 

◄►, aby wybrać (stan baterii lub SOC (stan 

naładowania)).          

BATERIA OK 
 

Bateria akumulatora jest dobra 

i jest w stanie utrzymać 

naładowanie.        

BATERIA OK, ALE DO NAŁADOWANIA 
 

Bateria akumulatora jest 

dobra, ale musi zostać 

naładowana. 

ŁADOWANIE I NOWY TEST 

Bateria akumulatora jest 
rozładowana i stan baterii nie 
może zostać określony.           
Naładować  
akumulatori ponownie wykonać test. 

(BAD & REPLACE) 
 

Akumulator nie trzyma baterii, 

należy go natychmiast 

wymienić.     

683.$ 32°)(0°&)" 
YES/NO 

 
TESTING (W 
TRAKCIE) 

GOOD & PASS 

××.××V  ×××× SAE 

GOOD & RECHARGE 

××.××V  ×××× SAE 

RECHARGE & RETEST 

××.××V  ×××× SAE 

BAD & REPLACE 

××.××V  ×××× SAE 

P
o
ls

k
i 
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BAD CELL & REPLACE 

××.××V  ×××× SAE 

WADA OGNIWA - DO WYMIANY  
 

Przynajmniej jedno z ogniw 

akunulatora jest zwarte. 

Należy natychmiast wymienić 

akumulator.    

9. Koniec testu. W razie potrzeby wydrukować.        
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BATTERY TEST 

××.×× V 

 

1. Nacisnąć  ◄ ►, aby wybrać jeden z 4 

testów.         TEST WEWNĘTRZNY 

TEST SYSTEMU 

AKUMULATORA  

START & STOP 

Nacisnąć „ENTER” poniżej, aby wybrać test 

akumulatora.  

2. Nacisnąć ◄ ►, aby wybrać typ baterii:          

a. STANDARDOWY PŁYN 

b. AGM FLAT PLATE (płaska płyta AGM)  

c. AGM SPIRALNY  

d. VRLA/ŻEL 

Nacisnąć "ENTER", aby zatwierdzić wybór. 

3. Nacisnąć ◄ ►, aby wybrać 

moc akumulatora: EN IEC 

SAE, DIN lub JIS.                

Nacisnąć "ENTER", aby zatwierdzić wybór. 

4. Nacisnąć ◄ ► w celu 

określenia pojemności:       

SAE (CCA): 40~2,000 

EN: 40~2,100 

DIN: 25~1,300 

IEC: 30~1,500 

JIS: Poprzez Typ Baterii No. 

Nacisnąć "ENTER", aby rozpocząć test. 

BATTERY TEST 

TYP AKUM. AGM 

FLAT PLATE 

SELECT RATING 

SAE 

SET CAPACITY  

×××× SAE 
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5. Nacisnąć ► ◄,  aby 

zatwierdzić pozycję 

akumulatora, jeśli ładunek 

powierzchniowy                

został wykryty. Należy wykonać kroki opisane w 

analizatorze w celu usunięcia ładunku 

powierzchniowego, jeśli się to przydarzy. A następnie 

wykonać test.           

6. Nacisnąć ◄ ►, aby potwierdzić 

temperaturę badanego 

akumulatora.   

7. Test akumulatora.  

 
 
 

8. Po zakończeniu testu na wyświetlaczu pojawia się ilość 

woltów i pojemność rzeczywista lub w %.         Nacisnąć 

◄►, aby wybrać (stan baterii lub SOC (stan 

naładowania)).          

BATERIA OK 
 

Bateria akumulatora jest 

dobra i jest w stanie utrzymać 

naładowanie.        

BATERIA OK, ALE DO NAŁADOWANIA 
 

Akumulator jest dobry, ale 

potrzebuje zostać 

naładowany.       

ŁADOWANIE I NOWY TEST 
 

Bateria akumulatora jest 

rozładowana i stan baterii nie 

może zostać określony.           

TEST IN VEHICLE? 

NO 

683.$ 32°)(0°&)" 
YES/NO 

 
TESTING (W 

TRAKCIE) 

BATERIA OK (GOOD & 
PASS) 

××.××V  ×××× SAE 

BATERIA OK, ALE DO 
NAŁADOWANIA 

××.××V  ×××× SAE 

ŁADOWANIE I NOWY 
TEST 

××.××V  ×××× SAE 

Naładować akumulatori ponownie wykonać 
test. 
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(BAD & REPLACE) 
 

Akumulator nie trzyma 

baterii, musi on zostać 

natychmiast wymieniony 

WADA OGNIWA - DO WYMIANY  
 

Przynajmniej jedno z ogniw 

jest zwarte.       Należy 

natychmiast wymienić 

akumulator. 

 
 

Należy zwrócić uwagę, że ta sama wiadomość może 

wyświetlić się w różnych okolicznościach tak jak poniżej. 

 
BŁĄD ŁADOWANIA 

 

Bateria przekracza 2000 CCA 

(SAE). Lub zaciski nie są 

prawidłowo podłączone.       

Należy w pełni naładować akumulator i powtórzyć test po 

rozwiązaniu obu przyczyn.             

 
 

DRUKUJ 24V 
 

Drukarka nie działa do wydruków 

testowych akumulatorów 24 Volt. 

Wyniki testu             

systemu 24V zostaną zapisane dopiero po podłączeniu 

akumulatora 12V i pojawi się poprawny ekran.          Należy 

wybrać "YES" i nacisnąć klawisz Enter, aby wydrukować 

wyniki, a następnie odłączyć zaciski. Wyświetlacz 

włączy się po ponownym podłączeniu zacisków. 

Następnie należy wybrać "NO" i nacisnąć przycisk 

"ENTER", aby powrócić do głównego menu.              .                

(BAD & REPLACE) 

××.××V  ×××× SAE 

CEL DEF. to REPL. 

××.××V  ×××× SAE 

 
LOAD ERROR 

PRINT 24V SYSTEM 

TEST? YES 
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TEST 

WEWNĘ

TRZNY 

 

1. Nacisnąć  ◄ ►, aby wybrać jeden z 4 

testów.         TEST WEWNĘTRZNY 

TEST SYSTEMU 

AKUMULATORA  

START & STOP 

Poniżej nacisnąć „ENTER”, aby wybrać test 

akumulatora.          

2. Test akumulatora.  

 
 
 

3. Nacisnąć przycisk ◄ ►, aby 

wybrać, czy akumulator jest 

naładowany YES lub NO.               

Nacisnąć    

"ENTER", aby zatwierdzić 

wybór. LUB 

 

4. Kiedy test jest   zakończony, 

na ekranie wyświetla się wynik.    
 

 
5. Koniec testu. W razie potrzeby wydrukować.        

TEST INTERNAL 

 
TESTING (W 

TRAKCIE) 

 

BATTERY CHARGED? 

YES 

××.××V ××.××mΩ 

AND PRESS ENTER 
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1. Nacisnąć "ENTER", na ekranie 
wyświetli się komunikat.   

 

2. Przed uruchomieniem silnika 

należy upewnić się, że nie 

działają wszystkie akcesoria, 

takie jak światła, klimatyzacja,   

radio itp. 

3. Kiedy silnik jest uruchomiony, wyświetlany jest w 

uzupełnieniu do odczytu jeden z trzech wyników.                   

NORMALNE NAPIĘCIE PODCZAS URUCHAMIANIA SILNIKA 
 

System wyświetla normalne 

napięcie.   Nacisnąć "ENTER" w 

celu przeprowadzenia testu 

obwodu ładowania.        

NISKIE NAPIĘCIE PODCZAS URUCHAMIANIA SILNIKA 
 

Napięcie uruchamiania silnika 

jest poniżej normalnego  limitu. 

Należy           

zaktualizować rozrusznik według procedur zalecanych przez 

produceta. 

TEN. CRANKING VOLTS NO DETECTED 
 

Nie wykryto napięcia 

wyjściowego. 

 
4. Jeśli napięcie wyjścia jest 

normalne, naciśnij „ENTER”, 

aby rozpocząć testy 

SYSTEM TEST 

P
o
ls

k
i 

SYSTEM TEST 

××.××V 

TURN OFF LOADS  

START ENGINE 

CRANKING VOLTS 

××.××V NORMAL 

CRANKING VOLTS 

××.××V   LOW 

VOLTS DEMARRA 

NO  D’ONDULATION 

NACISNĄĆ "ENTER"  

TEST ŁADOWANIA 

obciążenia obwodu. 
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5. Nacisnąć przycisk

"ENTER", na ekranie pojawi 

się komunikat.    

6. Nacisnąć przycisk "ENTER",  

jeden z trzech wyników zostanie wyświetlony, jako 

dokonany pomiar.          

 

NISKIE NAPIĘCIE PODCZAS URUCHAMIANIA SILNIKA 

W CZASIE TESTU PRZEPROWADZANEGO NA BIEGU 

JAŁOWYM. 

Alternator nie zapewnia 

wystarczającego prądu dla 

akumulatora. Należy 

sprawdzić pasy i     

upewnić się, że alternator obraca się przy pracującym 

silniku.        Jeżeli pasy ślizgają się lub są uszkodzone, 

należy wymienić pasy i ponownie przeprowadzić test. 

Należy sprawdzić połączenie między alternatorem a 

akumulatorem.           Jeśli połączenie jest luźne lub 

skorodowane, oczyścić lub wymienić kabel i zrobić 

ponownie test.         Jeżeli pasy i połączenia są w 

dobrym stanie, należy wymienić alternator.     

remplacez l'alternateur. 

NORMALNE NAPIĘCIE PODCZAS URUCHAMIANIA 

SILNIKA W CZASIE TESTU PRZEPROWADZANEGO NA 

BIEGU JAŁOWYM. 

System wyświetli normalne 

działanie alternatora.  Nie 

został wykryty żaden 

problem   

WYSOKIE NAPIĘCIE PODCZAS URUCHAMIANIA W 

CZASIE TESTU PRZEPROWADZANEGO NA BIEGU 

SPRAWDŹ CZY 

ODCIĘTE 

WSZYST. AKCES 

ALT IDLE VOLTS 

××.××V   LOW 

ALT IDLE VOLTS 

××.××V NORMAL 
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JAŁOWYM. 

Napięcie wyjściowe 

alternatora do akumulatora 

przekracza funkcjinalny limit 

ustalony dla pojedynczego 

regulatora. Należy więc sprawdzić, czy nie ma 

żadnych luźnych połączeń i czy uziemienie jest 

normalne. Jeśli

ALT IDLE VOLTS 

××.××V HIGH  
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 nie ma problemu z połączeniami wymienić regulator. 

Ponieważ większość alternatorów ma zintegrowany 

kontroler, należy wymienić alternator.   Normalny  górny 

limit regulatora wynosi 14.7 V  +/- 0,05. Należy sprawdzić 

specyfikacje producenta dla normalnego limitu, 

ponieważ mogą być one zupełnie inne dla każdego 

samochodu. 

 

 
7. Po przeprowadzeniu testu 

obwodu ładowania na biegu 

jałowym, nacisnąć "ENTER"        

W celu przejścia do testu obwodu ładowania z 

akcesoriami. Należy ustawić wentylację na najwyższą 

moc cieplną (ogrzewanie), włączyć światła i włączyć 

ogrzewanie tylnej szyby.                    Nie używać obciążeń 

cyklicznych, takich jak klimatyzacja czy wycieraczki.  

8. Podczas wykonywania testu na 

starszym silniku diesel, silnik 

powinien pracować             

2500 obrotów na minutę przez 15 sekund. Na ekranie wyświetli się: 

9. Naciśnij "ENTER", aby wyświetlić aktualny prąd tętniący 

obwodu ładowania akumulatora. Jeden z dwóch 

wyników zostanie wyświetlony oprócz odczytu testu 

pomiarowego.                          

RIPPLE DETECTED NORMAL 
 

Diody alternatora / twornika 

szpuli dobrze działają. Diodes 

function well in the alternator/   

stator. LUB 

 

NO RIPPLE DETECT 

TURN ON LOADS 

AND PRESS ENTER 

SILNIK NA 

2500 OBROTÓW 

NA MINUTĘ 

PRZEZ 15 

SEKUND. 

TENSION REDR OK 

××.××V NORMAL 

P
o
ls

k
i 
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EXCESS RIPPLE DETECTED 
 

Jedna lub kilka diod alternatora 

nie działa lub twornik szpuli jest 

uszkodzony.       

Należy upewnić się, że wspornik alternatora jest dobrze 

ugruntowany i że pasy są w dobrym stanie i działają 

prawidłowo. Jeżeli montaż i pasy są w dobrym stanie, 

należy wymienić akumulator.                  .              

10. Nacisnąć "ENTER", aby kontynuować test obwodu 

ładowania z włączonymi akcesoriami.           Oprócz 

pomiarów testu zostanie również wyświetlony jeden z 

trzech następujących wyników.           

WYSOKIE NAPIĘCIE PODCZAS URUCHAMIANIA W 

CZASIE TESTU PRZEPROWADZANEGO Z 

WŁĄCZONYMI AKCESORIAMI. 

Napięcie wyjściowe alternatora 

do akumulatora przekracza 

limit ustalony dla  

funkcjonowania regulatora. Należy więc sprawdzić, 

czy nie ma żadnych luźnych połączeń i że uziemienie 

jest normalne. Jeśli nie ma problemu z połączeniami, 

należy wymienić regulator. Ponieważ większość 

alternatorów posiada zintegrowany regulator, należy 

wymienić alternator.                                          

 
NISKIE NAPIĘCIE PODCZAS URUCHAMIANIA W CZASIE 

TESTU Z WŁĄCZONYMI AKCESORIAMI  

Alternator nie dostarcza 

wystarczającej ilości prądu do 

ładowania układu 

elektrycznego i  

prądu do ładowania akumulatora. Należy sprawdzić 

pasy i upewnić się, czy alternator pracuje, gdy silnik jest 

RIPPLE DETECT 

××.××V HIGH  

ALT. LOAD VOLTS 

××.××V HIGH  

ALT. LOAD VOLTS 

××.××V LOW 
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uruchomiony. Jeżeli pasy poślizgowe są uszkodzone, 

należy je wymienić i na nowo przeprowadzić test. 

Należy sprawdzić, połączenie pomiędzy alternatorem a 

akumulatorem. Jeśli połączenie jest luźne lub 

skorodowane, oczyścić lub wymienić kabel i ponownie 

przeprowadzić test.          Jeżeli pasy i połączenia są w 

dobrym stanie, należy wymienić alternator.       

 
NORMALNE NAPIĘCIE PODCZAS URUCHAMIANIA W 

CZASIE PRZEPROWADZANEGO TESTU Z 

WŁĄCZONYMI AKCESORIAMI 

Napięcie wyjściowe 

alternatora do akumulatora 

jest normalne.  Nie został 

wykryty żaden problem.    

 

ALT. LOAD VOLTS 

××.××V NORMAL 
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WYBÓR JĘZYKA 

1. Podłączyć tester do akumulatora.      

2. Ten test jest automatycznie wyświetlany jako " TEST 

AKUMULATORA".         Naciskając strzałki wybrać 

"LANGUAGE SELECT"   

3. Nacisnąć ENTER, a na ekranie wyświetlą się opcje 

wyboru języka.          Nacisnąć przyciski strzałek, aby 

wybrać żądany język wyświetlania na testerze             

4. Nacisnąć ENTER, a ekran powróci do "TEST 

BATERII". 

PARAMETRY I WYSZUKIWANIE INFORMACJI 
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GLOSARIUSZ 

 
Czym jest bateria żelowa? 

Bateria na elektrolity żelowe jest baterią do akumulatorów ołowiowych, 
która            

 jest uszczelniona za pomocą specjalnych zaworów 

ciśnieniowych i nigdy nie powinna być otwierana.  

 nie wymaga konserwacji*     

 wykorzystuje elektrolit w żelu tiksotropowym.       

 wykorzystuje reakcję rekombinacji, aby zapobiec wydzielaniu się 

wodoru i tlenu, zwykle umieszczonych w ołowiu zanurzonym w 

akumulatorze. (Zwłaszcza dla zastosowań w głębokim cyklu).                           

 jest wodoodporna, a zatem może być stosowana w praktycznie          

 każdej pozycji. Jednak instalacja do góry nogami nie jest 

zalecana.            

 Połączenia muszą być okresowo dokręcane,a  baterie okresowo 

czyszczone.            
 

Czym jest akumulator AGM? 

Bateria AGM jest baterią do akumulatorów ołowiowych, która: 
 jest uszczelniona za pomocą specjalnych zaworów 

ciśnieniowych i nigdy nie powinna być otwierana.  

 nie wymaga konserwacji*     

 ma wszystkie elektrolity zaabsorbowane w separatorach 

złożonych z gąbczastej masy splątanych włókien szklanych.                 

 wykorzystuje reakcję rekombinacji, aby zapobiec wydzielaniu się 

wodoru i tlenu, zwykle umieszczonych w ołowiu zanurzonym w 

akumulatorze. (Zwłaszcza dla zastosowań w głębokim cyklu).                           

 jest wodoodporna, a zatem może być stosowana w praktycznie          

 każdej pozycji. Jednak instalacja do góry nogami nie jest 

zalecana.            

 Połączenia muszą być okresowo dokręcane,a  baterie okresowo 

czyszczone.            
 

Czym jest bateria VRLA? 

Bateria do akumulatorów ołowiowych z regulacją w postaci zaworu - 
ten typ baterii bezobsługowej jest uszczelniony jednym lub kilkoma 
zaworami "Bunce" na górze, które otwierają się, gdy zostanie 
osiągnięte zaprogramowane ciśnienie w akumulatorze i pozwalają na 
ujście gazu pod ciśnieniem. Zawór  następnie się zamyka                    
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Czym jest bateria SLI? 
SLI oznacza Starting, Lighting i Ignition (rozruch, oświetlanie i zapłon), które 
są trzema podstawowymi funkcjami akumulatora w normalnym pojeździe.                      
Tzw. baterie zostały zaprojektowane specjalnie do stosowania w 
samochodach osobowych i ciężarowych w systemach elektrycznych 
sterowanych napięciem. Akumulatory SLI do dużych pojazdów 
transportowych z dużymi silnikami diesel są często nazywane bateriami 
HANDLOWYMI.          Są one znacznie bardziej wydajne i wytrzymałe niż 
akumulatory przeznaczone do samochodów.      

 
 

Czym jest stan baterii? 

Oznacza to ilość pozostałej energii akumulatora (%) w porównaniu do 
podanej pierwotnej pojemności baterii.                 

Czym jest stan naładowania? 
Oznacza to rzeczywisty procent naładowania akumulatora. 

Co to jest CCA (Cold Cranking Amps)?  

Tylko w pełni naładowana bateria może dostarczyć prąd w amperach w 
sposób ciągły przez 30 sekund bez spadku napięcia na zaciskach poniżej 
1,2V na ogniwo, po wcześniejszym schłodzeniu do -18°C (0°F) i 
utrzymaniu w tej temperaturze. Miara ta odzwierciedla zdolność 
akumulatora do dostarczania prądu rozruchu silnika w warunkach 
zimowych.                                                   

Czym są Ampero-godziny? 

Jednostka mocy elektrycznej. Prąd o wartości jednego ampera w 
czasie jednej godziny pozwala na dostarczenie energii elektrycznej o 
wartości 1 Ampero-godziny. Prąd w amperach pomnożony przez czas 
w godzinach daje nam Ampero-godziny.                            

 

 
WARUNKI GWARANCJI 

 
Jeżeli chodzi o sprzęt i robociznę, każde wadliwe urządzenie do testowania 
baterii zostanie naprawione lub wymienione zgodnie z opublikowanymi 
procedurami naprawy dla zwrotów wadliwych urządzeń.                       
Istniejąca wada zostanie ustalona przez sprzedającego, zgodnie z 
opublikowanymi procedurami. Opublikowane metody badań dostępne 
są na życzenie.        

Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń urządzenia wynikających 
z wypadku, nadużycia, zmiany lub użycia do celów innych niż te, do 
których jest ono przeznaczone lub nieprzestrzegania instrukcji.                                   
Niniejsza gwarancja jest wyraźnie ograniczona do oryginalnych odbiorców 
detalicznych. Niniejsza gwarancja jest niezbywalna i nie do cesji. Dowód 
zakupu jest wymagany do każdego domniemanego roszczenia.            
Gwarancja nie może być  
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autoryzowana bez dowodu zakupu. Dowód zakupu jest wymagany w 
przypadku wszystkich domniemanych roszczeń. Gwarancja nie może 
być autoryzowana bez dowodu zakupu. Roszczenia gwarancyjne 
należy przesyłać pre-paid (na koszt własny) z datą dowodu zakupu. 
Szkody poniesione podczas transportu są odpowiedzialnością 
zleceniodawcy (klient zwracający urządzenie). Jeżeli zwrócone 
urządzenie zostanie zakwalifikowane do gwarancji, klient poniesie 
wyłącznie koszty transportu.                                       Sprzedający zastrzega 
sobie prawo do zastąpienia lub zaoferowania alternatywnych opcji 
gwarancji wedle własnego uznania.      

Jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym dla każdej jednostki 
stwierdzonej jako wadliwa jest naprawa lub wymiana, według wyboru 
sprzedawcy.           W żadnym wypadku sprzedający nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, szczególne, 
przypadkowe lub wtórne (w tym utraty zysku), niezależnie od tego, czy 
są one oparte na gwarancji, umowie, działaniach niezgodnych z 
prawem czy wszelkich innych teoriach prawnych.                          

 

 
ZWROT TOWARU 

Przygotować paczkę z odpowiednią ilością wypełniaczy, aby zapobiec 
uszkodzeniu urządzenia podczas transportu.          Szkody poniesione 
podczas transportu zwrotnego nie są objęte gwarancją. Koszty 
napraw takich uszkodzeń będą pobierane od nadawcy.                       

 

UWAGA 

Przy zwrocie towaru, prosimy o podanie "Zwrot towaru (Return 
Goods)" na wszystkich paragonach i powiązanych dokumentach 
przewozowych dotyczących tego postępowania, w celu uniknięcia 
dodatkowych kosztów.                    

 
 


