
do akumulatorów samochodowych i roz-
ruszników/alternatorów o napięciu 12 V
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UWAGA

Podczas pracy z akumulatorem zawsze należy zachowywać niezbędne 
środki ostrożności ze względu na istniejące ryzyko obrażeń ciała. Należy 
przestrzegać wszystkich zaleceń na  temat bezpieczeństwa sformułowa-
nych przez międzynarodową radę BCI.

Klemy, złącza i inne elementy akumulatora zawierają ołów i związki ołowiu, 
mające działanie rakotwórcze, teratogenne i wpływające na czynności roz-
rodcze. Po wszelkich pracach z akumulatorem należy dokładnie myć dłonie.

Funkcje urządzenia
Tester akumulatorów i układów elektrycznych pozwala testować akumu-
latory zwykłe, bezobsługowe  i żelowe o napięciu 12 V oraz 12-woltowe 
rozruszniki  i  alternatory  w  samochodach  pasażerskich  i  lekkich  samo-
chodach ciężarowych. Wyniki testu są wyświetlane w ciągu kilku sekund 
i mogą zostać wydrukowane za pomocą wbudowanej drukarki. 

Dodatkowe funkcje urządzenia to między innymi:
•  testowanie  akumulatorów  o  nominalnym  prądzie  rozruchowym  od 

100 do 900 CCA;
•  wykrywanie wadliwych ogniw;

•  ochrona przed zamianą biegunów;

•  testowanie akumulatorów rozładowanych;

•  testowanie w różnych systemach (CCA, SAE, DIN, EN, IEC);

•  obsługa ponad 19 języków na wyświetlaczu.

Wyświetlacz i klawiatura
Bezpośrednio po podłączeniu testera do akumulatora pracuje on jako wol-
tomierz do czasu naciśnięcia klawisza ENTER. 

WAŻNE: Układy elektroniczne testera mogą ulec uszkodzeniu pod wpły-
wem napięcia większego niż 30 V (prądu stałego).

Na wyświetlaczu pojawi się wtedy menu pomagające krokowo przeprowa-
dzić całą procedurę testową. Za pomocą klawiszy na klawiaturze można 
przechodzić między opcjami menu i wybierać je.

!
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1 Klawisze strzałek W GÓRĘ i W DÓŁ 
pozwalają  wybierać  parametry  te-
stowe i przechodzić między opcjami 
menu.

2 Do potwierdzenia wyboru służy kla-
wisz ENTER.

3 Klawisz WSTECZ pozwala powra-
cać  do  poprzedniego  ekranu  lub 
przesunąć  kursor  o  jedno miejsce 
w tył podczas wpisywania nagłów-
ka wydruku wyników.

4 Aby wyświetlić poniższą listę opcji, 
należy nacisnąć i przytrzymać kla-
wisz MENU. 
DRUKUJ WYNIKI
POKAŻ WYNIKI
WYKONAJ TEST
WOLTOMIERZ 
USTAW ADRES 
JĘZYK 
Za pomocą klawiszy ze strzałka-
mi w górę lub w dół można wybrać 
opcję  na  liście  i  nacisnąć  klawisz 
ENTER, aby ją zatwierdzić.

Informacje na temat tych opcji zawiera punkt „Menu opcji” na stronie 15.

Aby wyłączyć  tester,  kiedy  nie  jest  podłączony  do  akumulatora,  należy 
nacisnąć i przytrzymać klawisz MENU. 

1

2

Drukarka

Ekran pokazuje na-
pięcie akumulatora

3
4
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Przygotowanie do testu
Przed podłączeniem testera należy przeczyścić końcówki biegunowe akumulatora 
za pomocą szczotki drucianej oraz wodnego roztworu sody spożywczej. Testując 
akumulatory z wyprowadzeniem bocznym należy założyć i dobrze dokręcić ada-
ptery końcówek biegunowych.

WAŻNE: Nie należy wykonywać testu z podłączeniem do śrub stalowych. Brak ada-
pterów końcówek biegunowych oraz zanieczyszczone  lub zużyte adaptery mogą 
spowodować błędy w pomiarach. Aby uniknąć uszkodzeń przy dokręcaniu adapte-
rów kluczem, nie należy wykonywać więcej niż 1/4 obrotu na raz. 

W razie testowania akumulatora w pojeździe upewnić się, że wszystkie odbiorniki 
energii  elektrycznej  i  zapłon  są wyłączone,  a  drzwi  są  zamknięte.  Jeżeli  przed 
wykonaniem  testu  pojazd  był  uruchomiony,  należy  włączyć  reflektory  w  celu 
usunięcia  ładunków powierzchniowych z akumulatora. Przed rozpoczęciem tes-
tu akumulator powinien znajdować się w stanie spoczynku przynajmniej przez 1 
minutę.

Podłączanie testera
•  Podłącz czerwony zacisk do bieguna (+), następnie podłącz czarny 

zacisk do bieguna (–).

•  W  celu  zapewnienia  właściwego  połączenia  należy  poruszyć  za-
ciskami. Do przeprowadzenia testu obydwa zaciski testera powinny 
być  dokładnie  podłączone.  Wadliwe  podłączenie  spowoduje  po-
jawienie się komunikatu: SPRAWDŹ PODŁĄCZENIE lub ZACIŚNIJ 
KLAMRY.  W  przypadku  pojawienia  się  tego  komunikatu  oczyść 
końcówki biegunowe i ponownie podłącz zaciski.

•  Zalecanym miejscem  podłączenia  są  same  końcówki  biegunowe. 
Jeśli  akumulator  jest  niedostępny,  można  wykonać  test  na 
przełączniku, jednak pomiar mocy może wtedy dawać wynik niższy 
od faktycznego.

Test akumulatora
Bezpośrednio po podłączeniu testera do akumulatora działa on w trybie 
pomiaru napięcia do czasu naciśnięcia klawisza ENTER w celu rozpoczę-
cia testu. 

Po naciśnięciu klawisza ENTER można poruszać się między parametrami 
za pomocą klawiszy strzałek w górę  lub w dół  i zatwierdzać wybór kla-
wiszem ENTER. Wyjaśnienia ewentualnych komunikatów wyświetlanych 
w trakcie testu zawiera punkt „Komunikaty w trakcie testu” na stronie 13.
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1. WYBIERZ TEST: Wybierz  jeden  z  testów: POZA POJAZDEM w przy-

padku akumulatora wymontowanego z pojazdu lub W POJEŹDZIE. Test 
w pojeździe obejmuje opcje testowania układu zapłonowego i ładującego.
WAŻNE: Sprawność układu zapłonowego i ładującego zależy od sta-
nu akumulatora. Dlatego testy innych układów należy prowadzić tylko 
po ustaleniu, że akumulator jest sprawny i całkowicie naładowany.

2.  TYP AKUMULATORA: Wybierz  jedną  z  opcji:  ZWYKŁY ołowiowo-
kwasowy, AGM lub ŻELOWY.

3. NORMA: Należy przewinąć i wybrać normę parametrów akumulatora. 
Dostępne normy wartości nominalnych wraz z zakresami to:

Norma Opis Zakres
CCA Wartość  prądu  zimnego  rozruchu  zgodnie 

z  definicją  SAE.  Najczęściej  spotykana 
wartość  charakteryzująca  akumulatory 
rozruchowe w temperaturze 0ºF (–17,8ºC).

100–900

EN Europa-Norm 100–900
IEC Międzynarodowa  Komisja  Elektrotech-

niczna
100–550

SAE Stowarzyszenie  Inżynierów  Przemysłu 
Motoryzacyjnego, europejska wersja nor-
my CCA

100–900

DIN Deutsche Industrie-Norm 100–550

4. WARTOŚĆ  ZNAM.:  Należy  przewinąć  i  wybrać  jednostki  warto-
ści  znamionowej.  Ustawienie  jest  zwiększane  bądź  zmniejszane  co 
pięć jednostek. Aby zwiększyć szybkość przewijania, należy nacisnąć 
i przytrzymać klawisz strzałki w górę lub w dół. 

5.  Klawisz ENTER pozwala rozpocząć test. W ciągu kilku sekund tester 
wyświetli wyniki obejmujące diagnozę stanu akumulatora i zmierzone 
napięcie. Oprócz tego wyświetlone zostanie wybrane ustawienie war-
tości znamionowych wraz z jednostkami.
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Wyniki testu akumulatora
Diagnoza Interpretacja

AKUMULATOR 
DOBRY

Akumulator  od  razu  nadaje  się  do  dalszej 
eksploatacji.

DOBRY–NAŁADUJ Akumulator należy naładować całkowicie i skiero-
wać do dalszej eksploatacji.

NAŁADUJ 
I TESTUJ

Akumulator  należy  naładować  całkowicie  i  prze-
testować  ponownie.  Niepełne naładowanie 
akumulatora przed ponownym testem może 
spowodować błędne wyniki testu. Jeśli po przy 
ponownym  teście  po  naładowaniu  znowu  pojawi 
się  komunikat  NAŁADUJ  I  TESTUJ,  akumulator 
nadaje się do wymiany.

WYMIEŃ AKUMUL. Akumulator  należy  wymienić  i  powtórzyć  test. 
Diagnoza  WYMIEŃ  AKUMULATOR  może  też 
oznaczać  słabe  połączenie  między  przewodami 
akumulatora  a  akumulatorem.  Przed  wymianą 
akumulatora warto odłączyć od niego kable i prze-
prowadzić test poza pojazdem.

ZWARCIE OGNIW Akumulator należy wymienić.

Po zakończeniu testu poza pojazdem na ekranie wyświetlane są naprze-
miennie wyniki  testu  oraz  komunikat  NACIŚNIJ  , ABY DRUKOWAĆ. 
Jako że drukarka jest zasilana prądem z testowanego akumulatora, na-
pięcie akumulatora musi być większe niż 9 V. Przy nadal podłączonych 
zaciskach nacisnąć klawisz ENTER. Więcej informacji na temat drukarki 
zawiera punkt „Wymiana papieru w drukarce” na stronie 17 oraz „Rozwią-
zywanie problemów z drukarką” na stronie 18.

Aby zakończyć test bez drukowania, należy odłączyć zaciski. Wyniki moż-
na wydrukować tylko do chwili przeprowadzenia kolejnego testu.

WAŻNE:  W  pamięci  testera  znajdują  się  wyniki  tylko  ostatniego  testu. 
Po rozpoczęciu nowego testu wyniki poprzedniego zostają usunięte. 

Test układu rozrusznika 
Po zakończeniu testu w pojeździe na ekranie wyświetlane są naprzemien-
nie wyniki testu oraz komunikat  , ABY ZACZĄĆ TEST ROZRUSZNIKA. 
Aby kontynuować  test, należy uruchomić silnik po pojawieniu się odpo-
wiedniego komunikatu.

Na wyświetlaczu  naprzemiennie wyświetlana  jest  diagnoza  układu  roz-
rusznika oraz zmierzony spadek napięcia. 
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Wyniki testu układu rozrusznika 
Diagnoza Interpretacja

NAPIĘCIE 
ROZRUCHU OK

Napięcie rozrusznika jest normalne, a akumula-
tor jest w pełni naładowany.

NAPIĘCIE 
ROZRUCHU NISKIE

Napięcie rozrusznika jest zbyt niskie, a akumu-
lator jest w pełni naładowany.

NAŁADUJ AKUMUL Napięcie  rozrusznika  jest  zbyt  niskie,  a  aku-
mulator  jest  rozładowany.  Naładuj  całkowicie 
akumulator,  a  następnie  powtórz  test  układu 
rozrusznika.

WYMIEŃ AKUMUL. Jeśli wynikiem testu akumulatora było wskaza-
nie WYMIEŃ AKUMULATOR lub USZK. OGNI-
WO, przed przetestowaniem układu rozrusznika 
konieczna jest wymiana akumulatora.

Po zakończeniu testu w pojeździe na ekranie wyświetlane są naprzemiennie 
wyniki testu oraz komunikat  , ABY ZACZĄĆ TEST ŁADOWANIA. Nie prze-
rywając pracy silnika, należy nacisnąć klawisz ENTER, aby kontynuować.

WAŻNE: Przed rozpoczęciem testu trzeba sprawdzić pasek klinowy alter-
natora. Pasek noszący ślady zużycia lub niedostatecznie napięty nie bę-
dzie zapewniał wystarczającej prędkości obrotowej do wykonania testu. 

Test układu ładowania
Na wyświetlaczu naprzemiennie wyświetlana jest diagnoza układu łado-
wania oraz zmierzone najwyższe napięcie wyjściowe alternatora. 

Wyniki testu układu ładowania 
Diagnoza Interpretacja

NAPIĘCIE 
ŁADOWANIA OK

Napięcie  wyjściowe  alternatora  jest  prawidłowe. 
Nie wykryto problemów.

NAPIĘCIE 
ŁADOWANIA 
BRAK

Alternator nie podaje prądu ładowania do akumulatora. 

√  Sprawdzić  paski,  aby  upewnić  się,  że  przy 
uruchomionym  silniku  alternator  się  obraca. 
Wymienić przerwane  lub  ślizgające  się paski 
i powtórzyć test. 

kontynuacja
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Diagnoza Interpretacja
NAPIĘCIE 
ŁADOWANIA 
BRAK
(kontynuacja)

√  Sprawdzić wszystkie podłączenia doprowadza-
jące  i  wyprowadzające  alternatora,  zwłaszcza 
podłączenie  do  akumulatora.  Jeśli  połączenia 
są obluzowane lub silnie skorodowane, oczyś-
cić lub wymienić przewód i ponowić test.

√  Jeśli  paski  i  połączenia  są  w  dobrym  stanie, 
należy wymienić alternator. (W starszych pojaz-
dach w obwodzie znajduje się zewnętrzny regu-
lator napięcia i to on może wymagać wymiany).

NAPIĘCIE 
ŁADOWANIA 
NISKIE

Alternator  nie  podaje  wystarczającego  prądu  do 
odbiorników  elektrycznych  w  układzie  ani  prądu 
ładowania do akumulatora.
√  Sprawdzić paski, aby upewnić się, że przy uru-

chomionym  silniku  alternator  się  obraca.  Wy-
mienić przerwane lub ślizgające się paski i po-
wtórzyć test.

√  Sprawdzić  połączenie  między  alternatorem 
a akumulatorem. Jeśli połączenia są obluzowa-
ne lub silnie skorodowane, oczyścić lub wymie-
nić przewód i ponowić test.

NAPIĘCIE 
ŁADOWANIA 
WYSOKIE

Napięcie  wyjściowe  podawane  z  alternatora 
do  akumulatora  przekracza  nominalny  zakres 
działającego regulatora.
√  Sprawdzić,  czy połączenia nie  są obluzowane 

i  czy układ  jest uziemiony.  Jeśli wszystkie po-
łączenia  są  prawidłowe,  wymienić  regulator. 
Większość alternatorów jest wyposażonych we 
wbudowany regulator, co stwarza konieczność 
wymiany całego alternatora. W starszych pojaz-
dach w obwodzie znajduje się zewnętrzny regu-
lator napięcia i to on może wymagać wymiany.

kontynuacja
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Komunikaty w trakcie testu
W niektórych przypadkach do zakończenia testu wymagane jest podanie 
dodatkowych informacji. Oprócz tego może być wyświetlane powiadomie-
nie o czynniku uniemożliwiającym prawidłowy przebieg testu.

Komunikat 
w trakcie testu

Interpretacja

TEMP. 
AKUMULATORA 
POWYŻEJ lub 
PONIŻEJ 0˚C

Jeśli tester stwierdzi, że temperatura akumulatora 
może wpływać na wynik testu, pojawi się pytanie, 
czy akumulator ma temperaturę powyżej, czy poni-
żej 0˚C. Test zostanie wznowiony po wprowadze-
niu wymaganej informacji.

PRZED lub PO 
ŁADOWANIU

Aby  wynik  testu  był  bardziej  precyzyjny,  tester 
może  wymagać  informacji,  czy  test  akumulatora 
jest  wykonywany  przed,  czy  po  ładowaniu.  Jeśli 
pojazd  właśnie  w  trasie,  należy  wybrać  opcję 
PRZED ŁADOWANIEM. Test zostanie wznowiony 
po wprowadzeniu wymaganej informacji.

kontynuacja

Diagnoza Interpretacja
NAPIĘCIE 
ŁADOWANIA 
WYSOKIE
(kontynuacja)

Regulator steruje napięciem wyjściowym zależnie 
od napięcia akumulatora, temperatury w komorze 
silnika oraz aktualnego poboru mocy.  Innymi sło-
wy, regulator steruje maksymalnym napięciem ge-
nerowanym przez układ w oparciu o bieżące zapo-
trzebowanie oraz prąd, jaki można uzyskać przez 
obrót wirnika w alternatorze. Standardowe górne 
napięcie graniczne regulatora w samochodzie wy-
nosi 15,0 V +/-0,5 V. Parametr ten może być inny 
w danym  typie  pojazdu.  Informacje  na  ten  temat 
zawiera dokumentacja produktu.

Zbyt  wysokie  napięcie  ładowania może  doprowa-
dzić  do  przeładowania  akumulatora  i  skrócenia 
jego żywotności lub uszkodzenia. Jeśli wynik testu 
akumulatora zawierał sugestię jego wymiany, a test 
układu ładowania informuje o zbyt wysokim napię-
ciu ładowania, należy sprawdzić poziom elektrolitu. 
Objawem przeładowania akumulatora jest wycieka-
nie płynu przez korki, co prowadzi do spadku pozio-
mu elektrolitu i do uszkodzenia akumulatora.
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Komunikat 
w trakcie testu

Interpretacja

PODŁĄCZ 
DO AKUMUL.

Podłączyć oba zaciski testera do biegunów akumulatora.

SPRAWDŹ 
PODŁĄCZ.

Przynajmniej  jeden  z  zacisków  nie ma  należytego 
styku z końcówką biegunową akumulatora. Do prze-
prowadzenia  testu obydwa zaciski  testera powinny 
być dokładnie podłączone.
√  W celu zapewnienia właściwego połączenia należy 

poruszyć zaciskami. W przypadku ponownego po-
jawienia się tego komunikatu należy oczyścić koń-
cówki biegunowe i ponownie podłączyć zaciski.

WYKRYTO 
AKUMUL. INNY 
NIŻ 12 V

√  Wykonywany  jest  test poza pojazdem dla aku-
mulatora o napięciu innym niż 12 V lub dla kilku 
akumulatorów połączonych  szeregowo. Należy 
rozłączyć akumulatory i testować je oddzielnie.

ZAMIEŃ 
ZACISKI

Zaciski są podłączone do niewłaściwych biegunów: 
dodatni do ujemnego, a ujemny do dodatniego. 

WYKRYTO  NAP. 
POWIERZCH-
NIOWE

Na  powierzchni  akumulatora  występuje  ładunek 
elektryczny,  jeżeli silnik pojazdu pracował  lub  jeże-
li akumulator był ładowany. Tester może monitować 
o usunięcie ładunku powierzchniowego przed rozpo-
częciem testu.
√  Podczas testu należy włączać i wyłączać reflek-

tory  zgodnie  z  instrukcjami  na  ekranie  testera. 
Po usunięciu ładunków powierzchniowych tester 
automatycznie podejmie przerwany test.

ZAKŁÓC. 
UKŁADU/
NIESTABILNY 
AKUM.

Tester  wykrył  zakłócenia  powodowane  przez 
komputer,  układ  zapłonowy  lub  zakłócenia  obce 
i  przeprowadzi  ponowny  test.  Przedtem  należy 
się  upewnić,  czy  wszystkie  odbiorniki  energii 
elektrycznej  i  zapłon  są  wyłączone  i  czy  drzwi 
pojazdu  są  zamknięte.  Tester  automatycznie 
powtórzy test, jeżeli nie wykryje dalszych zakłóceń. 
Jeśli komunikat pojawi się ponownie:
√  Należy odłączyć zaciski i powtórzyć test.
√  Test może  być wykonywany  zbyt  blisko  źródła 

zakłóceń, na przykład w pobliżu prostownika lub 
urządzenia  pobierającego  prąd  o  dużym  natę-
żeniu. W takim przypadku należy przenieść się 
w oddalone miejsce i ponowić test.

kontynuacja
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ZAKŁÓC. 
UKŁADU/
NIESTABILNY 
AKUM.
(kontynuacja)

√  Jeżeli  zidentyfikowanie  źródła  zakłóceń  nie  jest 
możliwe, należy całkowicie naładować akumula-
tor  i powtórzyć  test. Jeżeli po naładowaniu aku-
mulatora  wyświetlony  zostanie  ten  sam  komu-
nikat,  test  akumulatora  należy  powtórzyć  poza 
pojazdem.

√  W akumulatorach rozładowanych lub świeżo na-
ładowanych  mogą  zachodzić  procesy  powodu-
jące  zakłócenia  elektryczne,  które  tester  wykry-
wa  i które wpływają na wyniki  testu. Akumulator 
w pełni naładowany szybko się stabilizuje i tester 
automatycznie  wznowi  test.  Słabo  naładowane 
akumulatory  należy  testować  po  naładowaniu. 
Jeśli akumulator jest w pełni naładowany, należy 
sprawdzić podłączenia zacisków.

ZACIŚNIJ 
KLAMRY

Zaciski nie mają należytego styku z końcówkami bie-
gunowymi akumulatora. 
√  Należy  poruszać  zaciskami  tam  i  z  powrotem. 

W przypadku ponownego pojawienia się tego ko-
munikatu  należy  oczyścić  końcówki  biegunowe 
i ponownie podłączyć zaciski.

Menu opcji
Poniższe opcje można wybrać po naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza MENU. Za 
pomocą klawiszy strzałek w górę i w dół należy przejść do odpowiedniej opcji i 
zatwierdzić wybór klawiszem ENTER.

Drukuj wyniki 
Ta  opcja  pozwala  wydrukować  wyniki  ostatnio  wykonanego  testu  akumulatora, 
układu zapłonowego i układu ładowania.

WAŻNE: Należy pamiętać o wydrukowaniu wyników przed  rozpoczęciem kolej-
nego testu.

Pokaż wynik
Ta  opcja  pozwala  wyświetlić  na  ekranie  wyniki  ostatnio  wykonanego  testu 
akumulatora, układu zapłonowego i układu ładowania.

Wykonaj test 
Ta  opcja  pozwala  wykonać  test  akumulatora  bez  uprzedniego  podłączania 
akumulatora. 
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Woltomierz 
UWAGA:  Podłączenie  testera  do  źródła  napięcia  powyżej  30  V  prądu 
stałego może uszkodzić układy elektroniczne testera.
Ta  opcja  pozwala  wyświetlić  napięcie  akumulatora.  Nacisnąć  klawisz 
ENTER,  aby  kontynuować  testowanie  akumulatora.  Klawisz  WSTECZ 
pozwala powrócić do menu.

Ustaw adres 
Za pomocą tej opcji można wprowadzić nagłówek dla wydruków z wynika-
mi testu, na przykład z nazwą, adresem i telefonem firmy. Do dyspozycji 
jest sześć wierszy tekstu po 16 znaków w wierszu. Domyślnie w pamięci 
jest zapisany fabryczny nagłówek o objętości dwóch wierszy, który można 
zastąpić innym.

Niżej przedstawiony szablon pozwala odpowiednio zaplanować i rozłożyć 
adres przed wprowadzeniem go do pamięci testera.

Szablon nagłówka

Wiersz 1
Wiersz 2
Wiersz 3
Wiersz 4
Wiersz 5
Wiersz 6

Aby zdefiniować nagłówek:

1.   Wybrać z menu opcję USTAW ADRES.

2.  Kursor miga poniżej znaku, który ma być aktualnie wpisywany. Za pomo-
cą klawiszy strzałek przejść do pozycji, gdzie ma być wpisany znak.

3.  Klawiszem ENTER zatwierdzić wpis i przejść do kolejnej pozycji. 
UWAGA: Aby  wstawić  odstęp,  przejść  strzałkami  do  znaku między 
Z i 0 (zero) i nacisnąć ENTER. Klawisz WSTECZ pozwala przesunąć 
kursor o pozycję do tyłu. 

4.  Pracę  kontynuować aż do wpisania wszystkich danych. Aby  zakoń-
czyć edycję, należy zatwierdzić ostatnią z dostępnych pozycji.

Język 
Ta opcja pozwala wybrać język używany na ekranie testera i na wydrukach. 
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Wymiana papieru w drukarce
Tester MDX-300  jest wyposażony we wbudowaną drukarkę  i  fabrycznie 
dostarczany z rolką papieru termicznego w komorze. Rolka ma wymiary 2 
i 1/4 cala szerokości i 1 i 7/8 cala średnicy. Rolki papieru na wymianę są 
dostępne w większości sklepów z artykułami biurowymi. 

Tester wymaga użycia papieru termicznego.

Aby wymienić rolkę papieru:

1.  Otworzyć klapkę, delikatnie naciskając czerwony zatrzask do przodu. 
Wyjąć zużytą rolkę.

2.  Umieścić nową rolkę papieru w komorze i wyciągnąć jego końcówkę, 
aby wystawała ze szczeliny.

komora 
na papier

zwolnić zatrzask: nacisnąć w tym kierunku

czujnik papieru

papier jest rozwijany 
od spodu rolki
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3.  Zamknąć klapkę i sprawdzić, czy zatrzask ją utrzymuje.

UWAGA: Aby odrywany papier miał  równą krawędź, należy go ciągnąć 
wzdłuż plastikowej krawędzi. Nie ciągnąć papieru wzdłuż. 

Rozwiązywanie problemów z drukarką
Jeśli  w  trakcie  drukowania  tester  nie  jest  podłączony  do  12-woltowego 
akumulatora dającego napięcie przynajmniej 9 V, lub jeśli czujnik nie wy-
kryje obecności papieru w komorze, na ekranie będą pojawiać się komu-
nikaty zebrane w tabeli:

Komunikat 
o błędzie

Interpretacja

WŁÓŻ PAPIER
PÓŹNIEJ NAC.  

√  Sprawdzić, czy papier jest prawidłowo założony.
√  Włożyć nową rolkę papieru. 
√  Sprawdzić, czy czujnik papieru nie jest zabru-

dzony lub uszkodzony.

ZA NISKIE NAP. 
DO DRUKOWANIA

W celu przeprowadzenia wydruku tester musi być 
prawidłowo podłączony do akumulatora dającego 
napięcie przynajmniej 9 V. 
√  Podłączyć tester do akumulatora o wystarcza-

jącym napięciu, aby umożliwić drukowanie. 
√  Sprawdzić,  czy  zaciski  są  prawidłowo  podłą-

czone: czerwony zacisk do bieguna dodatniego 
(+), a czarny zacisk do bieguna ujemnego (–). 

√  Sprawdzić, czy obie strony zacisków są w na-
leżytym  styku  z  końcówkami  biegunowymi 
akumulatora. 

papier
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Rozwiązywanie problemów z ekranem
Jeśli na ekranie nie pojawia się obraz:

•  Sprawdzić połączenie z akumulatorem.

•  Napięcie  wytwarzane  przez  akumulator  może  być  zbyt  niskie 
(poniżej 1 V), aby zasilić  tester. Należy całkowicie naładować aku-
mulator i powtórzyć test. 

•  Zasilająca  tester  bateria  9-woltowa  może  wymagać  wymiany. 
Wykonać procedurę opisaną w punkcie „Wymiana baterii 9-woltowej”, 
aby wymienić baterię 9-woltową (zalecana bateria alkaliczna). 

•  Jeżeli tester nie włącza się po naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza 
MENU, to należy wymienić baterię 9 V.

Wymiana baterii 9-woltowej
Tester  jest zasilany baterią o napięciu 9 V (zalecana bateria alkaliczna), 
która umożliwia testowanie akumulatorów 12 V wyładowanych do poziomu 
1 V  przy  jednoczesnym  podtrzymywaniu  pracy  ekranu  z  wyświetlonym 
menu  opcji.  Kiedy  wewnętrzna  bateria  9 V  nie  działa,  tester  pozwala 
testować akumulatory wyładowane do poziomu 5,5 V.

UWAGA: W trakcie wymiany baterii 9 V tester podtrzymuje pamięć z za-
pisem danych konfiguracyjnych.

1.  Obrócić tester klawiaturą do dołu.

2.  Wykręcić wkręt  zabezpieczający pokrywę komory na baterię małym 
wkrętakiem krzyżowym.
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3.  Zsunąć pokrywę w sposób pokazany na rysunku.

4.  Wyjąć baterię wyładowaną.

5.  Włożyć nową baterię 9-woltową w sposób pokazany poniżej, zwracając 
uwagę na prawidłowe podłączenie biegunów.

6.  Założyć pokrywkę i dokręcić wkręt.

Model:
•  MDX-300 Series

Ekran:
•  Ekran graficzny LCD

Kompensacja temperatury:
•  Monit testera

Temperatura eksploatacji:
•  -18˚C do 50˚C 
•  0˚C do 40˚C (drukarką)

Testowany zakres:
• 100–900 CCA, 100–900 SAE, 

100–550 DIN, 100–900 EN, 
100–550 IEC 

Wbudowana drukarka:
•  Zasilana przez testowany 

akumulator
Zakres napięcia:

•  Testuje akumulatory 12 V do 
poziomu 1 V

Długość przewodów:
•  533,4 mm

Zasilanie:
•  Zasilany testowanym akumu-

latorem lub baterią 9 V
Woltomierz:

•  0 do 30 Vdc +/- 0,05 Vdc
Języki: 19
Obudowa:

•  Tworzywo ABS 
kwasoodporne

Wymiary:
•  230 mm x 102 mm x 65 mm

Ciężar:
•  499 g

Dane techniczne

przesunąć w tym kierunku
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CTEK udziela niniejszej ograniczonej gwarancji pierwszemu nabywcy tego 
produktu. Niniejsza ograniczona gwarancja nie może być przenoszona na 
inne osoby. Gwarancja dotyczy usterek produkcyjnych i wad materiałowych. 
Klient musi zwrócić produkt w punkcie zakupu wraz z dowodem zakupu. 

Gwarancja traci ważność w razie otwarcia produktu, traktowania bez nale-
żytej staranności lub naprawiania przez kogokolwiek innego, aniżeli przez 
firmę CTEK lub przez upoważnionych jej przedstawicieli.  Firma CTEK nie 
udziela żadnej innej gwarancji niż niniejsza ograniczona gwarancja i nie 
ponosi  odpowiedzialności  za  jakiekolwiek  inne  koszty  inne niż  te,  które 
zostały wymienione powyżej, tj. nie będące szkodą wtórną. Ponadto, firma 
CTEK nie jest zobowiązana do jakiejkolwiek innej gwarancji niż niniejsza 
gwarancja.


