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Model: 
Tester baterie/dobíjení BT501 
 
Pokyny 
 
Než začnete přístroj používat, pečlivě pročtěte návod k obsluze. K tomu aby přístroj 
náležitě fungoval, je třeba provádět jeho údržbu v souladu s pokyny v návodu. 
Při používání testeru je vždy potřeba dodržovat bezpečnostní předpisy. Přečtěte zde uvedené 
pokyny a seznamte se s návodem. 
 
Bezpečnostní předpisy 
 
Chraňte sebe i své okolí dodržováním bezpečnostních podmínek před nebezpečím úrazu. 

- tester nepoužívejte k jiným účelům, než je určen 
- tester je měřící přístroj a mělo by se s ním zacházet opatrně 
- udržujte přístroj ve vzdálenosti od zdrojů tepla, nevystavujte vysokým 

teplotám(>70°C), chraňte před slunečním zářením 
- neukládejte přístroj v blízkosti rozpouštědel, leptavých látek 
- v případě, že je přístroj vystaven teplotním výkyvům, je zapotřebí nechat přístroj cca 

30minut v klidu k teplotní stabilitě přístroje 
- nepoužívejte přístroj v silně zaprášeném a vlhkém prostředí 

Při práci s baterií dodržujte tyto pokyny: 
- nenoste žádné prsteny, náramky, řetízky, atd., případný zkrat může vážně ublížit 

vašemu zdraví 
- dbejte na to, aby na baterii nebyli žádné kovové předměty 
- nekuřte, nejezte, nepijte 
- při potřísnění kyselinou ihned omyjte vodou a mýdlem, při zasažení očí vyplachujte 

minimálně 10minut tekoucí studenou vodou a poté vyhledejte lékaře 
 
Funkce a použití 
 
Tester baterie/dobíjení slouží ke zjišťování stavu 6V a 12V baterií a k testování 12V a 24V 
dobíjení. Využití najde v autoopravárenství a diagnostice motorových vozidel. S možností 
vytištění naměřených hodnot. 
 
Výhody 

- rychlé a snadné použití 
- minimální nároky na údržbu 
- snadno čitelný displej 
- možnost vytištění naměřených hodnot 
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Návod k použití  
 
Výběr jazyka 
- připojte červenou svorku ke kladnému pólu akumulátoru a černou svorku připojte 

k zápornému pólu akumulátoru 
- připojením k akumulátoru se přístroj aktivuje 
- v hlavním menu vyberte pomocí tlačítek Back/Forward nabídku LANGUAGE, 

stiskněte tlačítko Enter a zvolte Vámi požadovaný jazyk, potvrďte tlačítkem Enter  
 

Test akumulátoru 
- připojte červenou svorku ke kladnému pólu akumulátoru a černou svorku připojte 

k zápornému pólu akumulátoru 
- připojením k akumulátoru se přístroj aktivuje 
- v hlavním menu vyberte pomocí tlačítek Back/Forward nabídku BATTERY TEST(v 

případě, že máte nastavený jazyk angličtina), stiskněte tlačítko Enter, na displeji se 
zobrazí BATTERY TYPE, a dvě možnosti- typy akumulátorů- 
VRLA/GEL/AGM/SLA  X  STANDARD SLI (viz.níže-typy akumulátoru), zvolte typ 
akumulátoru a stiskněte Enter 

- nyní budete vybírat zkušební normu(na displeji se zobrazí SELECT RATING a možné 
typy normy volíte pomocí tlačítek Back/Forward), vyberte normu a potvrďte skiskem 
tlačítka Enter 

- na displeji se zobrazí SET CAPACITY- zde vybíráte startovací proud akumulátoru- 
zvolte příslušnou hodnotu a potvrďte stiskem tlačítka Enter 

- nyní bude přístroj testovat stav Vašeho akumulátoru(TESTING) 
- po změření se na displeji zobrazí výsledek testu(viz.níže-výsledek testu akumulátoru) 

a naměřená hodnota 
- potvrďte stiskem tlačítka Enter a přejdete k tisku výsledku- na displeji se zobrazí 

PRINT RESULT- v tuto chvíli máte možnost vytisknout naměřený výsledek(volba 
YES), nebo bez vytištění(volba NO), vyberte a potvrďte stiskem tlačítka Enter 

- pokud jste zvolili tisk výsledku testu, po vytištění se na displeji opět objeví PRINT 
RESULT, pokud chcete ukončit test, zvolte možnost NO a potvrďte stiskem tlačítka 
Enter 

 
Výsledek testu akumulátoru 
- zobrazí se jeden z těchto výsledků: 
(v případě, že máte aktuální jazyk angličtinu) 
 
GOOD&PASS  - akumulátor je ok & lze ho dále používat 
 
GOOD&RECHARGE  - akumulátor je ok & musí však být nabit 
 
RECHARGE&RETEST  - akumulátor je vybitý, stav lze zjistit až po nabití & testovat znovu 
 
BAD&REPLACE  - akumulátor je vadný(nedrží nabitý) & je třeba vyměnit 
 
BAD CELL&REPLACE  - vadný článek & je třeba vyměnit  
 
LOAD ERROR  - testovaný akumulátor je větší než 2000CCA nebo 200Ah 
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Test dobíjení a startovacího proudu 
- připojte červenou svorku ke kladnému pólu akumulátoru a černou svorku připojte 

k zápornému pólu akumulátoru 
- připojením k akumulátoru se přístroj aktivuje 
- v hlavním menu vyberte pomocí tlačítek Back/Forward nabídku SYSTEM TEST(v 

případě, že máte nastavený jazyk angličtina), stiskněte tlačítko Enter 
- na displeji se zobrazí TURN OFF LOADS, START ENGINE, což Vám hlásí, že máte 

vypnout veškeré „spotřebiče“(světla, topení, …) a nastartovat motor 
- přístroj změří startovací proud a následně se na displeji zobrazí výsledek- 

CRANKING VOLTS , hodnota a verdikt(NORMAL, LOW, NO DETECTED) 
- jestliže startovací proud je NORMAL, stiskněte tlačítko Enter, na displeji se zobrazí 

PRESS ENTER FOR CHARGING TEST(pro test dobíjení stiskněte tl.Enter)- 
stiskněte tlačítko Enter  

- nyní se zobrazí MAKE SURE ALL LOADS ARE OFF(ujistěte se, že jsou všechny 
spotřebiče vypnuty)- zkontrolujte, popřípadě vypněte veškeré spotřebiče a potvrďte 
stiskem tlačítka Enter 

- přístroj změří dobíjení bez zatížení- na displeji ALT.IDLE VOLTS, hodnota a 
verdikt(LOW, NORMAL, HIGH) 

- potvrďte stiskem tlačítka Enter, nyní se na displeji objeví hlášení TURN ON LOADS 
AND PRESS ENTER(zapněte spotřebiče a stiskněte Enter)- zapněte světla a topení, 
pro zatížení, a stiskněte Enter 

- v případě, že testujete starší dieselový motor, je třeba zvýšit otáčky motoru cca na 
2500ot/min po dobu 15ti vteřin 

- na displeji se zobrazí RIPPLE DETECTED, hodnota a verdikt(NORMAL, NO 
RIPPLE DETECT, HIGH) – toto zjišťuje zda jsou diody v alternátoru plně funkční 

- stiskem tlačítka Enter postoupíte na test dobíjení při zatížení- na displeji se zobrazí 
ALT.LOAD VOLTS, hodnota a verdikt(HIGH, LOW, NORMAL) 

- potvrďte stiskem tlačítka Enter, přístroj Vás hlášením- TEST OVER, TURN OFF 
LOADS&ENGINE upozorní, aby jste vypnuli spotřebiče a motor 

- dalším stiskem tlačítka Enter přejdete na tisk výsledku testu- na displeji se zobrazí 
PRINT RESULT- v tuto chvíli máte možnost vytisknout naměřený výsledek(volba 
YES), nebo bez vytištění(volba NO), vyberte a potvrďte stiskem tlačítka Enter 

- pokud jste zvolili tisk výsledku testu, po vytištění se na displeji opět objeví PRINT 
RESULT, pokud chcete ukončit test, zvolte možnost NO a potvrďte stiskem tlačítka 
Enter 
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test a kum ulá toru
typ  a kum ulá toru

na měřená hodnota
na měřená hodnota

na sta vený sta rtova cí
 p roudverd ikt

ka p a cita  a kum ulá toru

a ktuá lní na b ití 
a kum ulá toru

 

sta rtova cí test

test d ob íjení

na měřená hodnota

b ez za tížení

se za tížením

b ez za tížení
se za tížením

funkce d iod

 
 
 
 
Založení papíru do tiskárny: 
 

- nejprve sejměte průhledný kryt zásobníku papíru  
- poté vezměte roličku papíru a volný konec založte do otvoru pro papír 
- stiskněte tlačítko pro tisk  , papír se bude natahovat do tiskárny  

- až volný konec bude prolézat skrz tiskárnu opět stiskněte tlačítko pro tisk  (pro 
ukončení natahování papíru) 

- roličku papíru upravte do zásobníku 
- zpětně připevněte průhledný kryt 

 
Typy akumulátoru: 
                

 SLI    - se zaplavenýmy elektrodami- elektrolyt je  
   volně nalitá kapalina mezi elektrodami      
- nejrozšířenější  

VRLA(Valve Regulated Lead Acid) - ventilem řízený olověný akumulátor  
    - utěsněný, bezúdržbový 
AGM(Absorbed Glass Mat)   - elektrolyt je nasáknut ve skelné vatě, která je   
                                                                 mezi elektrodami  
    - utěsněný, bezúdržbový 
    - dlouhá životnost 
 GEL(gelový)    - elektrolyt je zahuštěný ve formě gelu  
    - utěsněný, bezúdržbový 
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1 zásobník papíru 
2 tiskárna 
3 LCD displej 
4 tlačítko pro tisk 
5 tlačítka pro výběr(Back/Forward) 
6 tlačítko pro potvrzení(Enter) 
7 záporná svorka(-) 
8 kladná svorka(+) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Údržba: 
 

- skladujte pouze v suchých prostorách  
- přístroj čistěte po každém použití vlhkým hadříkem(lze použít čistící prostředek), 

nikdy nepoužívejte pro čistění rozpouštědla 
Výměna baterie  - přístroj je napájen 4ks baterií 1.5V typ AA(jsou součástí balení) 
                               - v případě, že se na displeji objeví „INTERNAL AKKU LOW“ je třeba  
                                  vyměnit baterie 
  - otevřete kryt na baterie v zadní části přístroje 
  - odstraňte staré baterie a nahraďte je novými 
  - zpětně zavřete kryt  
                          
Jakékoliv odborné opravy smí provádět pouze kvalifikovaný odborník 
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Technické údaje: 
 
Rozsah měření start.proudu(SAE):   40-2000A 
Rozsah kapacity měřených baterií: 7-200Ah 

Měření akumulátorů: 
SLI, VRLA, 
AGM, GEL 

Displej: LCD, 2řádky 
Baterie: 4x 1.5V typ AA 
Rozměry: 115x195x45mm 
Délka kabelů svorek: 60cm 
 
 
 
Obsah balení: 
 
1x tester baterie/dobíjení 
1x pouzdro 
4x baterie 1.5V typ AA 
2x rolička papíru pro tiskárnu 
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Životní prostředí: 
Přístroj je dodáván v odolném balení, které zabraňuje jeho poškození během přepravy. Většina materiálu 
které jsou použity na přístroj a balení, lze recyklovat. Zbavujte se jich proto pouze na místech určených pro 
odpad určených látek, kde dojde k jejich likvidaci v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. 
 
 
Záruční podmínky: 
Na záruku se nevztahuje opotřebení jednotlivých dílu, nesprávným použitím a cizím 
zásahem do jednotlivých dílů přístroje. 
 
 
 
 
 
 
 
                                     ZÁRUČNÍ  LIST 
 
Kontaktní adresa: BGS technic s.r.o., Prokopa Velikého 668, 547 01 Náchod 
                                    Tel.: 491 422 690 , www.bgs.cz , E-mail : bgs@bgs.cz 
 
Záruční list uschovejte, v případě reklamace je nutno jej předložit servisnímu 
technikovi. Při uplatňování záruky musí být  výrobek předán v čistém a  kompletním 
stavu. V případě zásahu do jednotlivých dílů bude odmítnuto uplatnění záruky. 
Na zakoupený výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců od data prodeje. 
 
 
 
 
 
 
 
      Datum prodeje:                                                    Razítko a podpis : 
 
 
______________________                                 ______________________ 


