
SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI
Testera Baterii TBA wersja softu V1.070

wariant 1 - TBA 150 (24/48/80)

wariant 2 - TBA 150 (6/12/24)

wariant 3 - TBA 60 (48/110/220)

Tester baterii akumulatorowych TBA przeznaczony jest do 
sprawdzania jakości baterii akumulatorów kwasowych o napięciach 
znamionowych wariant 1 – 24V, 48V i 80V, wariant 2 – 6V, 12V, 
24V prądem rozładowania mieszczącym się w zakresie od 5A do 
150A z nastawą co 1A oraz wariant 3 – 48V, 110V, 220V prądem 
rozładowania od 5A do 60A z nastawą co 1A. Istnieje również 
możliwość testowania baterii akumulatorowych dla innych napięć 
znamionowych w zakresach obsługiwanych.
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Skrócona instrukcja obsługi Testera Baterii TBA wersja softu V 1.070

1. Zastosowanie skróconej instrukcji.

2. Opis panelu urządzenia.

Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy 
wykonań testerów baterii :
TBA 150 (24/48/80V)
TBA 150 (6/12/24V)
TBA 60 (48/110/220V)

1

2

3

4

5

6789

Wyświetlacz 
Prezentuje informacje o wybieranych 
ustawieniach pracy oraz o aktualnym stanie 
urządzenia.

Wyłącznik bezpieczeństwa 
Umożliwia natychmiastowe (awaryjne) 
przerwanie pracy urządzenia.

Załączenie
Uruchamia proces rozładowania.

Wyłączenie
Czasowe wstrzymanie procesu rozładowania.

Nastawa [Nastawnik]
Umożliwia ustawienie wartości wybranego 
parametru.

Przyciski funkcyjne F1, F2, F3
Służą do wyboru opcji wyświetlanych na 
panelu.

Gniazdo USB
Umożliwia przeniesienie danych przepro-
wadzonego testu na nośnik typu pendrive.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Przedstawione widoki ekranów z wartościami 
napięć i prądów dotyczą wykonania TBA 60 i są 
analogiczne dla pozostałych wykonań testerów.
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3. Podłączenie baterii do testera

Przeznaczoną do testowania baterię należy podłączyć do złącza 
testera zachowując właściwą biegunowość. Pomyłka biegunowości 
uniemożliwi uruchomienie pracy testera. Wyłącznik bezpieczeństwa 
(Stop Awaryjny) należy ustawić w pozycję Załączony – Wyciśnięty.
Po załączeniu napięcia zasilania 230V, 50Hz  na wyświetlaczu testera 
pojawi się ekran startowy. (widok 1)

Przejście do kolejnego ekranu „Dalej” zatwierdzamy przyciskiem [F3] .

Urządzenie bada napięcie podłączonej baterii. Jeżeli do testera została 
podłączona bateria o znamionowym napięciu: 
dla TBA 150 (24/48/80) - 24V, 48V lub 80V,
dla TBA 150 (6/12/24) - 6V, 12V, 24V,
dla TBA 60 (48/110/220) - 48V, 110V lub 220V,
zostaje określony rodzaj wykrytej baterii. (widok 2) - prezentuje 
przykładowy ekran po podpięciu baterii o napięciu znamionowym 48V.

Jeżeli do testera została podłączona bateria o innym napięciu 
znamionowym (widok 3) dalsze postępowanie należy przeprowadzić 
zgodnie z punktem 6. (Rozładowanie baterii o napięciu znamionowym 
innym, niż podstawowe napięcia określone przy poszczególnych typach 
testerów. Bateria Inna).

UWAGA!
W każdym przypadku należy upewnić się co do zgodności wyświetlonej 
wartości napięcia podłączonej baterii.

Przejście do kolejnego ekranu „Dalej” zatwierdzamy przyciskiem [F3] .

Na ekranie wyboru rodzaju pracy (widok 4) przyciskiem [F2] można 
wybrać tryb „Rozładowanie” z ręcznym zadawaniem prądu lub tryby 
Rozładowania Prądem 5h, 10h, 20h gdzie urządzenie dobierze 
wartość prądu rozładowania odpowiednią dla zadanej pojemności 
znamionowej baterii.

Przejście do kolejnego ekranu „Dalej” zatwierdzamy przyciskiem [F3] .

widok 1

widok 2

widok 3

widok 4
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4. Uruchomienie testera w trybie „Rozładowanie”

W oknie „WYBIERZ RODZAJ PRACY” należy zaznaczyć pierwszy 
tryb „Rozładowanie”. (widok 4)

Przejście do kolejnego ekranu „Dalej” zatwierdzamy przyciskiem [F3] .

Ustawienie parametrów rozładowania. (widok 5)

Nastawnikiem należy ustawić żądaną wartość prądu rozładowania 
„Ir”.  Wartość tą można będzie skorygować w trakcie trwania procesu 
rozładowania baterii.
Przyciskiem [F2] zmienia się ustawienie kursora na „Uk”, a następnie 
za pomocą [Nastawnika] należy ustawić wartość napięcia końcowego.
Przyciskiem [F2] zmienia się ustawienie kursora na „Czas”, a następnie 
za pomocą „Nastawnika” należy ustawić czas trwania rozładowania.

Przejście do kolejnego ekranu „Dalej” zatwierdzamy przyciskiem [F3] .

Ekran logowania danych. (widok 6)

Przyciskiem [F2]  zmienia się ustawienie kursora na „Rejestracja”, 
a następnie za pomocą [Nastawnika] należy wybrać numer banku 
pamięci do którego mają rejestrować się dane podczas testu baterii. 
Istnieje możliwość wybrania jedynie banków pustych co zabezpiecza 
przed skasowaniem danych z wcześniejszych rejestracji. Brak rejestracji 
jest możliwy po wybraniu opcji „Nie”.
Przyciskiem [F2] zmienia się ustawienie kursora na „Okres”, a następnie 
za pomocą „Nastawnika” można ustawić okres rejestracji danych.
Zmiana okresu rejestracji danych pociąga za sobą zmianę Czasu 
Rejestracji Danych której wartość jest wyświetlana.
Kasowanie i zapisywanie banków zostało opisane w punkcie 5 instrukcji.

Przejście do kolejnego ekranu „Dalej” zatwierdzamy przyciskiem [F3] .

Ekran startowy rozładowania. (widok 7)

Wcisnąć przycisk  [ZAŁĄCZ] (zielony) – Rozpocznie się rozładowanie, 
załączą się również wentylatory chłodzące opornice.

widok 5

widok 6

widok 7

widok 4
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Opis wyświetlanych parametrów (widok 8):
„Q” - ładunek pobrany z rozładowywanej baterii
„E” - energia pobrana z rozładowywanej baterii
„U” – aktualne napięcie rozładowywanej baterii 
„Ir” - nastawiony prąd rozładowania 
      (możliwa jest jego korekcja za pomocą nastawnika)
„t”  - czas rozładowania naliczany lub odliczany w zależności od 
„Ustawień licznika”
„G” – ilość załączonych opornic wymuszających prąd rozładowania
„Tk” - temperatura komory opornic

Zakończenie procesu rozładowania następuje po osiągnięciu przez 
baterię napięcia końcowego zadeklarowanego w ustawieniach (widok 9) 
lub po upłynięciu ustawionego czasu rozładowania. (widok 10)

Po zakończeniu rozładowania praca wentylatorów utrzymywana jest 
przez trzy minuty. Proces przedmuchu pozwala na szybsze schłodzenie 
opornic.

Po upłynięciu czasu  przedmuchu na wyświetlaczu pozostanie informacja 
o powodzie zakończenia rozładowania: „U” jeżeli napięcie baterii 
z przeliczenia napięcia ogniwa „Uk” osiągnęło nastawioną wartość 
(widok 11) lub „t” gdy upłynął nastawiony czas rozładowania (widok 12).

Wciśnięcie przycisku [F1] „Koniec” spowoduje powrót do głównego 
menu testera.

W każdym momencie procesu rozładowania można wyłączyć prąd 
rozładowania wciskając przycisk  [WYŁĄCZ]  (czerwony).
Możliwość tę należy traktować jako czasowe wstrzymanie procesu 
rozładowania.
Wciskając przycisk [ZAŁĄCZ]  (zielony) nastąpi powrót do procesu 
rozładowania.
Aby definitywnie zakończyć proces rozładowywania należy wcisnąć 
przycisk [F1] „Koniec”.

widok 8

widok 9

widok 11

widok 10

widok 12
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5. Uruchomienie w trybie „Rozładowanie 5h, 10h , 20h”

Dla wykrytej baterii o napięciu znamionowym:
dla TBA 60 (48/110/220) - 48V, 110V lub 220V,
dla TBA 150 (24/48/80) - 24V, 48V lub 80V,
dla TBA 150 (6/12/24) - 6V, 12V, 24V,
istnieje możliwość wyboru rodzajów pracy za pomocą przycisku [F2] 
(widok 13) :

• „Rozładowanie Prądem 5h”   – wyznaczanie sprawności baterii 
według Q5
• „Rozładowanie Prądem 10h” – wyznaczanie sprawności baterii 
według Q10
• „Rozładowanie Prądem 20h” – wyznaczanie sprawności baterii 
według Q20

Przejście do kolejnego ekranu „Dalej” zatwierdzamy przyciskiem [F3] .

Ustawienie parametrów rozładowania (widok 14):
Używając przycisku  [F2]  i [Nastawnika] należy ustawić:
-  wartość pojemności znamionowej testowanej baterii  „Qn”,
-  napięcie końcowe rozładowanego ogniwa  „Vk”, 
-  w przypadku testera TBA 60 należy dodatkowo ustawić właściwą 
liczbę testowanych ogniw. (parametr jest niedostępny w testerach 
typu TBA 150)

Przejście do kolejnego ekranu „Dalej” zatwierdzamy przyciskiem [F3] .

Ekran logowania danych. (widok 15)

Przyciskiem [F2]  zmienia się ustawienie kursora na „Rejestracja”, 
a następnie za pomocą „Nastawnika” należy wybrać numer banku 
pamięci do którego mają rejestrować się dane podczas testu baterii. 
Istnieje możliwość wybrania jedynie banków pustych co zabezpiecza 
przed skasowaniem danych z wcześniejszych rejestracji. Brak rejestracji 
jest możliwy po wybraniu opcji „Nie”.
Przyciskiem [F2] zmienia się ustawienie kursora na „Okres”, a następnie 
za pomocą nastawnika można ustawić okres rejestracji danych.
Zmiana okresu rejestracji danych pociąga za sobą zmianę Czasu 
Rejestracji Danych której wartość jest wyświetlana.
Kasowanie i zapisywanie banków zostało opisane w punkcie 5 instrukcji.

Przejście do kolejnego ekranu „Dalej” zatwierdzamy przyciskiem [F3] .

Ekran startowy rozładowania. (widok 16)

Wcisnąć przycisk  [ZAŁĄCZ] (zielony) – Rozpocznie się rozładowanie, 
załączą się również wentylatory chłodzące opornice.

widok 13

widok 14

widok 15

widok 16
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Opis wyświetlanych parametrów (widok 17):
„Q” - ładunek pobrany z rozładowywanej baterii
„V” – średnia wartość napięcia na ogniwo
„U” - aktualne napięcie rozładowywanej baterii 
„c”  - współczynnik sprawności baterii (%)   [(Q/Q5)  x 100%]
„t”  -  czas rozładowania naliczany lub odliczany w zależności od 
„Ustawień licznika”
„G” – ilość załączonych opornic wymuszających prąd rozładowania
„Tk” - temperatura komory opornic

Zakończeniu procesu rozładowania następuje po osiągnięciu przez 
baterię napięcia końcowego zadeklarowanego w ustawieniach „Vk” 

(widok 18) lub po upłynięciu ustawionego czasu „t” rozładowania (widok 19).

Po zakończeniu rozładowania praca wentylatorów utrzymywana jest 
przez trzy minuty. Proces przedmuchu pozwala na szybsze schłodzenie 
opornic.

Po upłynięciu czasu  przedmuchu na wyświetlaczu pozostanie informacja 
o powodzie zakończenia rozładowania: „U” Jeżeli ustawione napięcie 
końcowe rozładowanego ogniwa „Vk” osiągnęło nastawioną wartość 
(widok 20) lub „t” gdy upłynął nastawiony czas rozładowania (widok 21).

Wciśnięcie przycisku [F1] „Koniec” spowoduje powrót do głównego 
menu testera.

W każdym momencie procesu rozładowania można wyłączyć prąd 
rozładowania wciskając przycisk  [WYŁĄCZ]  (czerwony).
Możliwość tę należy traktować jako czasowe wstrzymanie procesu 
rozładowania.
Wciskając przycisk [ZAŁĄCZ]  (zielony) nastąpi powrót do procesu 
rozładowania.
Aby definitywnie zakończyć proces rozładowywania należy wcisnąć 
przycisk [F1] „Koniec”.

widok 17

widok 18

widok 20

widok 19

widok 21
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6. Rozładowanie baterii o napięciu znamionowym innym, niż podstawowe napięcia 
określone przy poszczególnych typach testerów. (Bateria Inna).

Urządzenie wykrywa „Baterię Inną” (widok 22) jeżeli wykryte napięcie 
niekwalifikuje jej do jednego z podstawowych napięć dla danego typu 
testera:
dla TBA 60 (48/110/220) - 48V, 110V lub 220V,
dla TBA 150 (24/48/80) - 24V, 48V lub 80V,
dla TBA 150 (6/12/24) - 6V, 12V, 24V,
mieści się jednak w zakresie napięć obsługiwanych przez używany 
typ testera:
dla TBA 60 (48/110/220) - od 20V do 248V,
dla TBA 150 (24/48/80) - od 5V do 92V,
dla TBA 150 (6/12/24) - od 4V do 32V.

Przejście do kolejnego ekranu „Dalej” zatwierdzamy przyciskiem [F3] .

Ustawienie parametrów rozładowania. (widok 23)

Nastawnikiem należy ustawić żądaną wartość prądu rozładowania 
„Ir”.  Wartość tą można będzie skorygować w trakcie trwania procesu 
rozładowania baterii.
Przyciskiem [F2] zmienia się ustawienie kursora na „Uk”, a następnie 
za pomocą nastawnika należy ustawić wartość napięcia końcowego.
Przyciskiem [F2] zmienia się ustawienie kursora na „Czas”, a następnie 
za pomocą nastawnika należy ustawić czas trwania rozładowania.

Przejście do kolejnego ekranu „Dalej” zatwierdzamy przyciskiem [F3] .

Ekran logowania danych. (widok 24)

Przyciskiem [F2]  zmienia się ustawienie kursora na „Rejestracja”, 
a następnie za pomocą nastawnika należy wybrać numer banku pamięci 
do którego mają rejestrować się dane podczas testu baterii. Istnieje 
możliwość wybrania jedynie banków pustych co zabezpiecza przed 
skasowaniem danych z wcześniejszych rejestracji. Brak rejestracji 
jest możliwy po wybraniu opcji „Nie”.
Przyciskiem [F2] zmienia się ustawienie kursora na „Okres”, a następnie 
za pomocą nastawnika można ustawić okres rejestracji danych.
Zmiana okresu rejestracji danych pociąga za sobą zmianę Czasu 
Rejestracji Danych której wartość jest wyświetlana.
Kasowanie i zapisywanie banków zostało opisane w punkcie 5 instrukcji.

Przejście do kolejnego ekranu „Dalej” zatwierdzamy przyciskiem [F3] .

Ekran startowy rozładowania. (widok 7)

Wcisnąć przycisk  [ZAŁĄCZ] (zielony) – Rozpocznie się rozładowanie, 
załączą się również wentylatory chłodzące opornice.

widok 23

widok 24

widok 25

widok 22
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Opis wyświetlanych parametrów (widok 26):
„Q” - ładunek pobrany z rozładowywanej baterii
„E” - energia pobrana z rozładowywanej baterii
„U” – aktualne napięcie rozładowywanej baterii 
„Ir” - nastawiony prąd rozładowania 
      (możliwa jest jego korekcja za pomocą nastawnika)
„t”  - czas rozładowania naliczany lub odliczany w zależności od 
„Ustawień licznika”
„G” – ilość załączonych opornic wymuszających prąd rozładowania

Zakończeniu procesu rozładowania następuje po osiągnięciu przez 
baterię napięcia końcowego zadeklarowanego w ustawieniach „Uk” 

(widok 27) lub po upłynięciu ustawionego czasu rozładowania „czas”. 
(widok 28)

Po zakończeniu rozładowania praca wentylatorów utrzymywana jest 
przez trzy minuty. Proces przedmuchu pozwala na szybsze schłodzenie 
opornic.

Po upłynięciu czasu  przedmuchu na wyświetlaczu pozostanie informacja 
o powodzie zakończenia rozładowania: „U” jeżeli napięcie baterii „Uk” 
osiągnęło nastawioną wartość (widok 29) lub „t” gdy upłynął nastawiony 
czas rozładowania (widok 30).

Wciśnięcie przycisku [F1] „Koniec” spowoduje powrót do głównego 
menu testera.

W każdym momencie procesu rozładowania można wyłączyć prąd 
rozładowania wciskając przycisk  [WYŁĄCZ]  (czerwony).
Możliwość tę należy traktować jako czasowe wstrzymanie procesu 
rozładowania.
Wciskając przycisk [ZAŁĄCZ]  (zielony) nastąpi powrót do procesu 
rozładowania.
Aby definitywnie zakończyć proces rozładowywania należy wcisnąć 
przycisk [F1] „Koniec”.

widok 26

widok 27

widok 29

widok 28

widok 30
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7. Przenoszenie zarejestrowanych danych do pamięci PENDRIVE.

Przenoszenie zarejestrowanych danych testera jest możliwe w menu 
Rejestracja i Pamięć USB.
Dostęp do menu możliwy jest z poziomu ekranu startowego (widok 31) 
- należy wcisnąć przycisk [F1] – „Menu”

Menu ustawień i opcji dodatkowych (widok 32).
Przyciskiem [F2] wybrać menu „Rejestracja i Pamięć USB”, a następnie 
wcisnąć przycisk [F3] – „OK”

Ekran „Rejestracja i Pamięć USB” (widok 33) pozwala na zarządzanie 
bankami rejestratora. Za pomocą [Nastawnika] wybieramy bank.

Kolor różowy oznacza , że  bank jest zajęty – czyli są w nim zapisane 
dane z rejestracji.
Kolor zielony oznacza, że dane z banku zostały właśnie zapisane na 
nośnik USB typu Pendrive.
Kolor popielaty oznacza , że bank jest pusty.

Łącznie do dyspozycji jest 16 banków w każdym z banków można 
pomieścić 512 wpisów - rekordów.
Rekordy zapisywane są w następującym odstępie czasu (okres 
zapisywania rekordów):
Częstotliwość zapisywania Rekordów jest ustawiana przed procesem 
rozładowywania.

Przeniesienie danych z pamięci testera do komputera PC wykonać 
należy przy użyciu nośnika USB typu Pendrive.

Dla nośników USB typu Pendrive o pojemności do 2GB należy przy 
jego formatowaniu wybrać system plików FAT16
Dla nośników USB typu Pendrive o pojemności powyżej 2GB należy 
przy jego formatowaniu wybrać system plików FAT32

Urządzenie nie obsługuje nośników sformatowanych w systemie 
plików NTFS.

Po umieszczeniu Pendrive w gnieździe USB i ustawieniu za pomocą 
nastawnika kursora na wybranym Banku należy wcisnąć 
przycisk [F3]  - „Zapisz”. Po chwili dane zostaną nagrane, a kursor 
zmieni kolor na zielony.

Pliki z danymi rejestracji są zapisywane w formacie CSV – format ten 
jest obsługiwany przez popularne arkusze kalkulacyjne.
Ponieważ CSV jest plikiem tekstowym w którym dane są rozdzielone 
znakiem ‘;’ można jego zawartość przeglądać przy użyciu edytora tekstu.

widok 32

widok 33

widok 31
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8. Kasowanie zarejestrowanych danych.

Kasowanie zarejestrowanych danych testera jest możliwe w menu 
Rejestracja i Pamięć USB.
Dostęp do menu możliwy jest z poziomu ekranu startowego (widok 34) 
- należy wcisnąć przycisk [F1] – „Menu”

Menu ustawień i opcji dodatkowych (widok 35).
Przyciskiem [F2] wybrać menu „Rejestracja i Pamięć USB”, a następnie 
wcisnąć przycisk [F3] – „OK”

Ekran „Rejestracja i Pamięć USB” (widok 36) pozwala na zarządzanie 
bankami rejestratora. Za pomocą nastawnika wybieramy bank.
Zapis wybranego banku kasujemy przyciskiem [F2] - „Kasuj”

Tester wyposażony jest w funkcje ostrzegające przed błędną decyzją 
obsługi. (widok 37)

Po naciśnięciu przycisku [F1] – „Tak” nastąpi definitywne skasowanie 
zawartości banku z danymi.

Po wykonaniu operacji skasowania danych w banku kursor zmieni 
kolor na popielaty. (widok 38)

Podczas jednej operacji możliwe jest kasowanie danych tylko z jednego, 
aktualnie zaznaczonego banku. 

widok 35

widok 36

widok 37

widok 38

widok 34
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9. Zabezpieczenia urządzenia i alarmy.

Tester baterii wyposażony jest w zabezpieczenia których działania 
objawiają się wyświetleniem alarmów. Zabezpieczenia i alarmy ostrzegają 
Użytkownika przed nieprawidłową obsługą i chronią urządzenie przed 
uszkodzeniem. Każde wyświetlenie alarmu uniemożliwia przepływ 
prądu rozładowania przez tester.

I. Uruchomienie testera bez podłączonej baterii (widok 39)  
Rozwiązanie problemu: należy podłączyć baterię.

II. Odwrotne podłączenie baterii. (widok40)

Komunikat wyświetla się w przypadku podłączenia baterii niezgodnie 
z oznaczeniami (+/-).
Równocześnie z komunikatem na wyświetlaczu urządzenie wydaje 
sygnał dźwiękowy.
Układ uniemożliwi dalsze postępowanie dopóki nie zostanie poprawione 
podłączenie na prawidłowe.
Rozwiązanie problemu: podłączenie baterii zgodnie z oznaczeniami (+/-)

III. Odwrotne podłączenie baterii po wstrzymaniu i ponownym 
rozpoczęciu procesu rozładowywania. (widok 41)

Jeżeli podczas pracy nastąpi wstrzymanie procesu (przez naciśnięcie 
przycisku [WYŁĄCZ])  na wyświetlaczu pojawi się napis informujący 
o końcu procesu rozładowania.
W tym stanie można odłączyć baterię i ponownie ją podłączyć lecz 
odwrotne jej podłączenie uniemożliwi dalszą pracę testera.
Rozwiązanie problemu: podłączenie baterii zgodnie z oznaczeniami (+/-)

IV. Załączanie testera przy wyłączonym [Wyłączniku bezpieczeństwa]. 
(widok 42)

Rozwiązanie problemu: należy włączyć [Wyłącznik bezpieczeństwa]

V. Zabezpieczenie nadprądowe (widok 43) – przekroczenie wartości 
prądu rozładowania powyżej maksymalnej wartości.
Na wyświetlaczu pojawi się napis „Przeciążenie” gdy prąd baterii 
przekroczy:
TBA 60 - 102,5 A
TBA 150 - 152,5 A
Rozwiązanie problemu: usunąć komunikat alarmowy zgodnie z punktem 
10. W przypadku ponownego wystąpienia alarmu skontaktować się 
z serwisem.

widok 40

widok 41

widok 42

widok 39

widok 43
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VI. Zabezpieczenie termiczne. (widok 44) Sygnalizacja „Temperatura 
przekroczona ” wystąpi gdy temperatura komory przekroczy 100°C 
lub zadziała zabezpieczenie termiczne grzałki.
Rozwiązanie problemu: Sprawdzić czy jest zapewniona właściwa 
wentylacja urządzenia. Usunąć komunikat alarmowy zgodnie z punktem 10. 
W przypadku ponownego wystąpienia alarmu skontaktować się 
z serwisem.

W celu umożliwienia dalszej pracy należy usunąć przyczynę alarmu 
np. załączyć wyłącznik awaryjny STOP ,
wcisnąć przycisk [F3] - „Awarie”

Na wyświetlaczu pojawi się ekran wyświetlający stany awaryjne 
np.  „Zatrzymanie Awaryjne STOP” (widok 45)

W przypadku wystąpienia każdego ze stanów awaryjnych należy po 
ich usunięciu lub ustaniu przyciskiem [F3] – „Awarie” otworzyć listę 
awarii i przyciskiem  [F2] – „Kasuj” skasować sygnalizację awarii. 
Awarii nie da się skasować gdy stan awaryjny nie ustąpił np. wyłącznik 
awaryjny jest wciśnięty.

Przyciskiem  [F2] – „Kasuj” należy usunąć istniejący stan awaryjny 
i wcisnąć przycisk [F1] – „Wyjście”

Otwiera się podstawowy ekran pracy urządzenia. (widok 46)

Przyciskiem [F1] – „Wyjście” opuszcza się ekran podstawowy aby 
umożliwić dalsze uruchamianie testera.

Tester baterii zabezpieczony jest od zaniku zasilania. Podczas procesu 
rozładowywania bieżące dane testu zapisywane są co 5 minut  do 
nieulotnej pamięci. Jeżeli podczas testu doszło do zaniku i nastąpił 
powrót zasilania. (widok 47)

W przypadku chęci  dalszej kontynuacji należy wcisnąć przycisk [F3] 
– „Dalej”.

Potwierdzenie napięcia podłączonej baterii. (widok 48)

Jeżeli wartość wyświetlanego napięcia jest zgodna z napięciem 
testowanej baterii należy wcisnąć przycisk [F3] – „Dalej”.
Wówczas tester wyświetli parametry zgodne ze stanem z przed zaniku 
zasilania i jest przygotowany do kontynuacji testu.

W przypadku chęci anulowania dalszego procesu rozładowywania 
należy wcisnąć przycisk [F1] – „Anuluj”.

widok 45

widok 46

widok 47

widok 44

10. Usuwanie komunikatu alarmowego.

11. Zabezpieczenie od zaniku zasilania.

widok 48
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12. Menu i Ustawienia Testera .

Dodatkowe informacje i ustawienia testera są dostępne w „Menu”.
Dostęp do „Menu” możliwy jest z poziomu ekranu startowego (widok 49) 
- należy wcisnąć przycisk [F1] – „Menu”.

Menu ustawień i opcji dodatkowych (widok 50).
Przy pomocy kursora [F2] wybieramy polecenie menu i zatwierdzamy 
[F3] – „OK”.
„Rejestracja i Pamięć USB” opisane są w punkcie 6 i 7 instrukcji.

I. Dane z ostatniego testu. (widok 51) 

Funkcja ta pozwala na przegląd danych z ostatniego testu rozładowania 
jakie było wykonywane.
Dane te są przechowywane w pamięci urządzenia do chwili wyłączenia 
zasilania.

II. Wybór rodzaju ogniw. (widok 52)

Przy pomocy nastawnika można dokonać zmiany z rodzaju ogniw : 
Kwasowe / Zasadowe.
W przypadku wyboru ogniw Kwasowych urządzenie przypisuje 
parametry napięciowe testowanych ogniw 
zgodne z ogniwami kwasowymi podczas Rozładowania 5h/10h/20h.
W przypadku wyboru ogniw Zasadowych dostępny jest tylko tryb 
„Rozładowanie” z maksymalną nastawą prądu:
TBA 60 - 40 A
TBA 150 - 100 A

III. Ustawienia testera. (widok 53)

Przy pomocy kursora [F2] wybieramy polecenie menu i zatwierdzamy 
[F3] – „OK”.

widok 50

widok 51

widok 52

widok 49

widok 53
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widok 55

widok 56

widok 57

widok 54a) Informacja o systemie. (widok 54)

W oknie tym można przeglądać informacje związane z : modelem 
testera, unikalnym numerem identyfikacyjnym urządzenia, wersją 
oprogramowania, temperaturą komory, pozostałym czasem pracy 
wentylatorów.

b) Ustawienia zegara. (widok 55)

Funkcja ta pozwala na ustawienie aktualnej daty i czasu. Urządzenie 
odmierza prawidłowo czas i datę przy braku zasilania sieciowego przez 
około 90 dni. Po tym czasie należy ustawić aktualną datę i czas. Aby 
to wykonać należy użyć przycisku [F2] i nastawnika oraz zatwierdzić 
nastawę przyciskiem [F3] – „OK”.

c) Ustawienia licznika. (widok 56)

Funkcja ta pozwala na ustawieniu trybu liczenia czasu podczas testu 
baterii.
Jeżeli parametr ustawiony jest na : Do Tyłu wówczas czas testu baterii 
jest odliczany do „0”.
Jeżeli parametr ustawiony jest na : Do Przodu wówczas czas testu 
baterii jest naliczany do nastawionej wartości.
Nastawnikiem oraz przyciskiem [F3] – „OK” jest możliwa zmiana 
parametru.

d) Ustawienia Języka. (widok 57)

Funkcja ta pozwala na zmianę języka w którym wyświetlane są 
informacje na wyświetlaczu.
Nastawnikiem oraz przyciskiem [F3] – „OK” jest możliwa zmiana 
parametru.
Tester TBA z wersją softu V1.070 posiada możliwość nastawy języków: 
polskiego, angielskiego i rumuńskiego.
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