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Manual de utilizare 
Testerul avansat pentru baterii T12 funcționează cu sistemele de 12V și 24V și poate realiza patru teste: 
Testarea bateriei: Analizează starea bateriei folosind o metodă de testare controlată de un microprocesor 
(Baterii de 12V). 
Test de împământare: Analizează starea circuitului de revenire electric (numai Sistemul de 12V). 
Testarea demarorului: Verifică eficiența de pornire la rece a bateriei pentru a prezice momentul când 
bateria nu va reuși să pornească la rece un vehicul (Sistem 12V/24V). 
Testarea alternatorului: Acest test verifică starea alternatorului prin testarea acestuia sub diferite sarcini și 
realizarea unui test de ondulație a diodei (Sistem 12V/24V). 

 
Procedura de operare: 
1. Conectați clemele T12 la bornele bateriei pentru a le alimenta. Tensiunea bateriei va apărea pe ecran. 
2. Apăsați orice tastă pentru a avansa la ecranul principal. După ce ați ajuns pe ecranul principal, 
sunt disponibile mai multe moduri: 

a. Introducere detalii b. Testare c. Stocarea memoriei d. Setări 
 

3. Pentru a introduce informații despre atelier, selectați modul setări și selectați intrarea de date 
a. După ce ați intrat în acest mod, numele, adresa și numărul de telefon al atelierului pot fi introduse 

utilizând tastatura de pe ecran. Pentru a salva rezultatele, apăsați pe simbolul disc din colțul din dreapta sus 
al tastaturii virtuale. Aceste informații vor apărea pe rezultatele testelor atunci când sunt tipărite. 

 
4. Pentru a introduce numărul de înmatriculare, numărul VIN sau numărul de client, selectați simbolul 
Introducerea detaliilor din meniul principal și faceți clic pe simbolul disc de pe tastatura virtuală. Un scaner 
de coduri de bare (vândut separat) poate fi conectat pentru a scana codurile de bare și pentru a imprima 
direct numărul de cod de bare de pe chitanță. 

 
5. Pentru a modifica data și ora, selectați modul setări și selectați Dată & Oră 
6. Pentru a porni/opri Sunetul, selectați modul setări și selectați Sunet 

 
7. Pentru a efectua un test, selectați "simbolul pentru stetoscop": 

a. Pot fi selectate modurile mașină, motocicletă sau camion. Notă pentru bateriile de 24 V: acestea 
trebuie să fie separate și testate individual numai la 12V. 

b. Pentru un test al bateriei, selectați modul bateriei și alegeți tipul de baterie corespunzător și 
introduceți specificațiile bateriei (CCA, EN1 etc.) 

c. Pentru un test al alternatorului, urmați instrucțiunile afișate pe tester 
d. Pentru un test al demarorului, urmați instrucțiunile afișate pe tester 
e. Pentru un test al împământării, urmați instrucțiunile afișate pe tester 
f. După ce testul este finalizat (testele sunt finalizate), rezultatele vor fi afișate și pot fi tipărite prin 

apăsarea butonului de imprimare de pe Tester 
 

8. Pentru a vizualiza rezultatele stocate, selectați simbolul 'Lupă' din meniul principal 
a. Navigați printre rezultate pentru a vizualiza fiecare test și, dacă este necesar, imprimați rezultatele 

 
9. Pentru a elimina datele de testare stocate, selectați simbolul 'Coș de gunoi' din meniul de setări. 

a. Navigați printre teste și ștergeți fiecare test după cum este necesar 
 

10. Cardul SD poate fi introdus sau scos din partea dreaptă a testerului. Vă rugăm să vă asigurați că îl 
introduceți cu susul în jos, așa cum este indicat pe tester. Nu forțați niciodată cardul în slot. Pentru a-l scoate, 
utilizați un ac mic pentru a apăsa pe el. 
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Pornirea dispozitivului 

 
Pentru a alimenta dispozitivul T12, clemele trebuie să fie conectate la bornele bateriei. Porniți T12 
conectând clema roșie la borna pozitivă (+) și clema neagră la borna negativă (-). T12 va afișa tensiunea 
bateriei și va trece apoi la ecranul principal după apăsarea unei taste. 
 

 

Realizarea unui test al bateriei 
Atunci când un vehicul a funcționat, bateria va avea o sarcină de suprafață. Pentru a testa bateria în mod corect, 
sarcina de suprafață trebuie îndepărtată prin pornirea farurilor timp de 30 de secunde cu motorul oprit. Lăsați 
bateria să se odihnească cu contactul OPRIT timp de cel puțin 60 de secunde înainte de a testa bateria. 
Notă: Curentul maxim de pornire la rece a unei baterii testate în modul motocicletă este de 600A. 
Curentul maxim de pornire la rece a unei baterii testate în modul auto este de 2000A. 

În modul motocicletă, este disponibilă numai testarea bateriei. În modul mașină, sunt disponibile toate 
testele. 
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Indică care fișier 
este deschis 

Indică dacă cardul SD 
a fost introdus 
 

Ora actuală 

 

Ecran de întâmpinare        Pagina principală 

Folosiți tastele direcționale 
pentru a selecta <Test> și 
apăsați enter 
 

Folosiți tastele direcționale 
pentru a selecta vehiculul 

Folosiți tastele direcționale 
pentru a selecta testul necesar 

 

Selectați tipul 
corespunzător de 
baterie 

 

Selectați măsura de 
testare conform 
bateriei dvs. 

Folosiți săgețile 
pentru a modifica 
valoarea cu +/- 5 și  

cu +/- 100 

Apăsați butonul de 
imprimare de pe 
Tester pentru a 
imprima rezultatele. 

 



 

Interpretarea rezultatelor de testare a bateriei: 

 

Bateria este în stare bună. Bateria este OK dar trebuie reîncărcată (Starea de 
încărcare este scăzută). 

 

 

Bateria nu mai este sănătoasă și trebuie 
înlocuită 

Bateria trebuie reîncărcată și testată din nou pentru a 
confirma rezultatele finale. 

 

Rezultatele testului: (valori exemplu) 
 

Volți:  12.68V Indică Starea de încărcare  [SOC] a bateriei testate)  
Valoarea nominală a bateriei: 320 CCA Indică valoarea nominală de ieșire a capacității bateriei 
Putere disponibilă:  286 CCA Indică valoarea de ieșire a puterii curente. 
Rezistență internă:   9.45 mOhm Indică rezistența internă a bateriei testate.  
DURATA DE VIAȚĂ:  89 %  Indică estimarea duratei de viață a bateriei [Sănătatea] ca 
procentaj.  
Dacă scade sub 50 %, testerul va indica faptul că bateria trebuie înlocuită. 

 
Notă pentru rezistența internă: În medie, intervalul normal este între 2-4 mOhm și 10-15 mOhm pentru a fi 
considerat bună. Peste aceste valori, o baterie este considerată îmbătrânită sau sulfatată. Bateriile de motociclete 
pot avea o rezistență internă mai mare și pot fi considerate în continuare bune datorită valorilor mai mici ale CCA. 
Vă rugăm să consultați întotdeauna valorile date de producătorul bateriei. 

 
Notă: Sarcină de suprafață detectată 
Dacă testerul detectează o sarcină de suprafață, trebuie urmată următoarea procedură. După finalizare, 
continuați cu testul. 

 

Rotiți cheia de 
contact în poziția 
PORNIT 
 
Faruri - [fază scurtă și 
fază lungă]: PORNITE 

 

 
Rotiți cheia de 
contact în poziția 
OPRIT 

 
Faruri - [fază scurtă și 
fază lungă]: OPRITE 
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Notă: Conexiuni slabe ale bornelor detectate 

Atunci când conexiunea la baterie este insuficientă pentru a efectua cu precizie un test. Testerul va afișa 
următoarea pictogramă pe ecran. Deconectați testerul de la baterie, îndepărtați murdăria potențială de 
la borne și reconectați-o ferm. Repetați procedura de testare. 

 

 

 

 

 

Notă: Starea de încărcare scăzută (>75%), selectarea temperaturii 
Dacă testerul detectează că bateria este descărcată, va solicita opțiunea de selectare a temperaturii 

{-) 0°C și mai jos   {+) 0°C și peste 

Notă: Starea de încărcare scăzută (>75%), selectarea stării de încărcare 
Dacă testerul detectează că bateria este descărcată, va solicita opțiunea de selectare a stării de încărcare 
 

 
 
 
 
 
Înainte de selectarea încărcării  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

După selectarea încărcării 

 
  

 

Realizarea unui test rapid: Demaror 
După ce clemele sunt conectate, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a efectua un test al demarorului. 
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Clipește alternativ 



 
 

Interpretarea rezultatelor de testare a demarorului: 
1. Tensiunea bateriei înainte de pornire: 12.63 V 
Indică starea de încărcare (SOC) a bateriei înainte de pornirea a motorului. 
2. Scăderea tensiunii maxime în timpul pornirii: 9.41 V 
Indică căderea de tensiune captată atunci când demarorul pornește la rece motorul din cauza sarcinii în timpul 
pornirii. 
3. Tensiune de pornire: 10.86 V 
Indică tensiunea reală de pornire. Dacă tensiunea scade sub 9,6V pentru sistemul 12V sau sub 19,2V pentru 
sistemul 24V, aceasta înseamnă că bateria este slabă și se apropie de sfârșitul duratei sale de viață. 
4. Tensiune maximă recuperată: 12.23 V 
Indică cea mai mare tensiune de urcare înainte de a intra în încărcare în timp ce motorul funcționează. 
5. Perioada de pornire înainte de pornirea motorului: 2.12 S 
Indică perioada (în secunde) în timpul pornirii motorului înainte de pornirea motorului și determină condițiile de 
funcționare a bateriei. Cu cât timpul de pornire este mai scurt, cu atât este mai bună starea bateriei. Bateriile 
slabe vor necesita mai mult timp pentru a porni motorul. 
6. Tensiune medie recuperată: 12.22 V 
Această tensiune captată în timpul etapei de recuperare după contact înainte de a trece la tensiunea de încărcare. 
Indică cât de bună este bateria la recuperarea tensiunii în comparație cu starea de încărcare (SOC). 

 
Realizarea unei testări a alternatorului: 

Acest test trebuie efectuat numai cu motorul vehiculului oprit, transmisia în poziție NEUTRĂ sau de PARCARE și cu 
frâna de parcare acționată. 
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Tensiunea bateriei 
înainte de demarare 

Tensiunea bateriei  (SOC) 
înainte de demarare 

1. Tensiunea bateriei 
înainte de demarare 

3. Tensiunea de 
demarare 

5. Perioada de demarare 
înainte de pornirea 
aprinderii motorului 

Tensiunea cea mai 
scăzută 

Tensiunea medie 

2. Scăderea tensiunii maxime 
în timpul demarării 

4. Tensiunea maxim recuperată 
5. Tensiunea medie recuperată 

Porniți motorul 
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Tensiunea de 
încărcare la 1,500 ~ 
2,000 

RPM cu toate 
sarcinile electrice 
PORNITE 

Tensiunea de 
încărcare la 
2,500 ~ 3,000 
RPM cu toate 
sarcinile electrice 
OPRITE 
Tensiuni captate 
Cronometrul 
pornește 
numărătoarea 
inversă de la 10s 
la 0s 

Urmați instrucțiunile de pe 
monitor 

Selectați fie alternator 
inteligent fie normal 

Selectați testare 
alternator 

Urmați instrucțiunile de pe 
monitor, și apăsați Enter 

Verificarea ondulației c.a. 
la 700 ~ 1,000 RPM cu 
toate sarcinile electrice 
PORNITE 

 

Tensiunea de ondulație c.a. 

 

Simboluri 
V ↑ Tensiunea maximă (V max) 
V↓ Tensiunea minimă {V min)  
Av: Tensiunea medie 

Porniți motorul și lăsați-l să 
meargă la ralanti 



Rezultatele înregistrate pot fi comparate cu tabelele de mai jos pentru a indica starea alternatorului și sunt 
clasificate în trei secțiuni 

1. Fără test sarcină electrică {2,500 ~ 3,000 RPM) 

 
2. Cu testarea sarcinii electrice {1,500 ~ 2,000 RPM) 

 
3. Testare a ondulației c.a. a diodei cu sarcină (ralanti: 700 ~ 1,000 RPM) 

Ondulația c.a. a alternatorului este verificată pentru a vedea dacă se încadrează în media limitei de 0,5V. 
Dacă una dintre diode este defectă, ondulația c.a. va fi mai mare decât 0.5V acceptat. Indică faptul că 
alternatorul nu funcționează corect. 

Pentru a imprima rezultatele, apăsați simbolul imprimantei de pe tester. Apăsarea tastei de retur va ieși 
din teste. 

 
Efectuarea unui test al împământării: 

Cu motorul oprit, conectați clemele la bornele bateriei. 

               
 

Folosiți tastele direcționale 
pentru a selecta testarea 
împământării 

Acest ecran indică faptul că 
clema negativă trebuie să fie 
atașată la șasiu sau motor. 

Testare în curs Acest ecran indică faptul că 
clema negativă trebuie să fie 
atașată înapoi la borna negativă 
a bateriei 
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Luminare 
intermitentă 

Valoarea  
rezistenței 

Luminare 
intermitentă 

Valoarea  
rezistenței 

Nicio valoarea 
exprimată a 
rezistenței 
Rezistența nu a 
fost detectată 

 

Luminare 
intermitentă 

 

Fără sarcină 

Fără sarcină 

Limite de tensiune ale alternatorului 12V 
 

Limite de tensiune ale alternatorului 24V 
 

Limite de tensiune ale alternatorului 24V 
 

Limite de tensiune ale alternatorului 12V 
 



 
Introducerea detaliilor: 
Pentru a introduce anumite informații despre client înainte de efectuarea unui test, accesați modul de introducere a 
detaliilor din meniul principal. 
 

 
Folosiți tastele direcționale pentru a 
selecta Detalii  și apăsați enter 

 
 
 
 

 

 

Utilizând scanerul de coduri de bare opțional, 
scanați codul bateriilor și detaliile vor apărea în 
câmpul cod de bare. 
 
Utilizați tastele direcționale pentru a introduce 
informațiile despre clienți, cum ar fi numele, 
plăcuța de înmatriculare sau VIN. Aceste 
informații vor fi apoi intitulate rezultatele 
testului în memoria dispozitivului, și vor apărea 
pe rezultatele testului după imprimare. 

 
 

 

Continuați cu testele necesare, așa cum se 
explică în secțiunile de mai sus, testarea 
bateriei, testarea demarorului, testarea 
alternatorului, testarea împământării. 
 

 
Introducerea informațiilor despre atelier: 
 

Pentru a introduce numele, adresa și informațiile de contact ale atelierului,  accesați meniul setări și selectați modul de introducere a datelor. 

 
Folosiți tastele direcționale 
pentru a selecta  
<Setup> și apăsați enter 

 

 
Folosiți tastele direcționale pentru 
a selecta 
<he Keyboard> (Tastatura) și 
apăsați enter 

 

 
 
Folosiți tastele direcționale pentru a 
selecta datele necesare 

Odată ce intrarea este 
finalizată, selectați 
pictograma 'Save’  (Salvare) 
de pe 
 tastatura de pe ecran și 
apăsați Enter 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
Când vă deplasați între linii, selectați 
tasta 'Return' (Revenire) de pe 
tastatura de pe ecran. După ce apare 
pictograma  'Return' (Revenire), 
utilizați tastele sus/jos pentru a vă 
deplasa între linii. 
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