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Tester DBT-12+ umożliwia wykonanie testów akumulatorów rozruchowych stosowanych we
wszystkich typach pojazdów i maszyn. Urządzenie obsługuje akumulatory 6 i 12V. Dostępny
jest  także  zaawansowany  test  instalacji  w  pojeździe  obejmujący  także  ocenę  rozruchu  
i ładowania. Wydruki raportów możliwe są dzięki podłączeniu do aplikacji PC – dostępne jest
połączenie przewodowe (USB) oraz bezprzewodowe (WiFi).

UWAGA! Nie podłączać testera do źródeł napięcia wyższych od 50V. Wyższe napięcie
może uszkodzić urządzenie.

Aby zmienić język urządzenia: po włączeniu wciśnij przycisk [▼] cztery razy, następnie [OK] dwa
razy. Użyj przycisków [▲] i [▼] do wyboru języka, zatwierdź wciskając [OK].

TEST AKUMULATORA
1.  Jeśli  to  konieczne  oczyść  styki  w miejscu podłączenia,  a  następnie  podłącz  testowany
akumulator do testera (czerwony +, czarny -).
2. Z głównego menu wybierz Akumulator (każdy wybór zatwierdź wciskając OK).
3. Opcjonalnie można wprowadzić numer rejestracyjny pojazdu lub numer seryjny 
akumulatora.
4. W kolejnych krokach określ rodzaj akumulatora, normę i prąd rozruchowy podaj w oparciu
o dane odczytane z naklejki na obudowie akumulatora.
5.  Po  wykonaniu  testu  wyświetlone  zostaną  wyniki  oraz  ocena  pomiaru  w  oparciu
o zmierzony i znamionowy prąd rozruchowy.

TEST INSTALACJI (W POJEŹDZIE)
1.  Jeśli  to  konieczne  oczyść  styki  w miejscu podłączenia,  a  następnie  podłącz  testowany
akumulator do testera (czerwony +, czarny -).
2. Z głównego menu wybierz Test instalacji (każdy wybór zatwierdź wciskając OK).
3. Wybierz napięcie instalacji stosowane w konkretnym przypadku. 
4. Test rozpocznie się od testu akumulatora (patrz TEST AKUMULATORA). 
5. Po wykonaniu testu akumulatora wciśnij OK aby przejść do testu rozruchu.
6. Po uruchomieniu silnika zostaną wyświetlone wyniki pomiarów oraz ocena rozruchu.
7. Zapoznaj się z wynikami, a następnie wciśnij OK aby przejść do testu ładowania.
8.  Wykonuj  polecenia  wyświetlane  na  ekranie,  po  ukończeniu  testu  zostaną  wyświetlone
wyniki wraz z oceną ładowania.

APLIKACJA PC
1. Zainstaluj aplikację na komputerze z systemem Windows (dołączona płyta CD).
2.  W systemach innych  niż  Windows  10 zainstaluj  sterownik  stosując się  do wskazówek
w instrukcji. W przypadku Windows 10 nie są wymagane dodatkowe działania.
3. Uruchom aplikację, aby odczytać pomiary z urządzenia. 

POŁĄCZENIE BEZPRZEWODOWE (WiFi)
1. Włącz WiFi w urządzeniu (Menu→Ustawienia→WiFi).
3. Połącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB, a następnie uruchom aplikację
DBT-12+.
4. Uruchom konfigurację WiFi (Menu → WiFi). Będzie konieczne podanie nazwy oraz hasła
dostępu do sieci. Komputer oraz urządzenie muszą być zalogowane do tej samej sieci WiFi.
5.  W razie  problemów z nawiązaniem łączności  może być konieczne odblokowanie portu
7050 dla protokołu TCP w oprogramowaniu zapory sieciowej na komputerze. Wykonaj kroki
zgodnie z instrukcją posiadanego oprogramowania zapory sieciowej.
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