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NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 

1. Įvadas 

Visiems Europos Sąjungos gyventojams 
Svarbi aplinkosaugos informacija apie šį gaminį 

Ant prietaiso arba pakuotės nurodytas simbolis reiškia, kad prietaiso šalinimas, 
užbaigus jo eksploataciją, gali pakenkti aplinkai. Įrenginio (arba baterijų) neišmeskite 
kaip nerūšiuotų buitinių atliekų; jis turi būti pristatytas į specializuotą perdirbimo 
įmonę. Šis prietaisas turi būti grąžintas platintojui arba pristatytas vietos perdirbimo 
įmonei. Laikykitės aplinkosaugos taisyklių. 

Jeigu kyla abejonių, kreipkitės į vietos atliekų šalinimo tarnybą. 
Dėkojame, kad pasirinkote „Perel“! Prieš naudodami įrenginį, atidžiai perskaitykite naudojimo 
instrukciją. Jeigu prietaisas buvo pažeistas transportuojant, nesumontuokite ir nenaudokite 
prietaiso, kreipkitės į platintoją. 

2. Bendrieji nurodymai 

Peržiūrėkite paskutiniame šios instrukcijos puslapyje pateiktą Velleman® aptarnavimo ir 
kokybės garantiją. 

 

Saugokite prietaisą nuo dulkių, drėgmės ir ekstremalios temperatūros. 

 

Saugokite prietaisą nuo smūgių ir sutrenkimų.  

 Prieš pradėdami naudoti prietaisą, susipažinkite su jo funkcijomis. 
 Siekiant užtikrinti saugumą, draudžiamos bet kokios prietaiso modifikacijos. Dėl naudotojo 

modifikacijų atsiradusiems prietaiso gedimams garantija netaikoma. 
 Prietaisą galima naudoti tik pagal numatytą paskirtį. Visi kiti naudojimo būdai gali sukelti 

trumpąjį jungimą, nudegimus, elektros smūgį, gedimus ir t.t. Naudojant prietaisą ne pagal 
paskirtį, garantijos sąlygos nustoja galioti. 

 Dėl šioje naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų nesilaikymo atsiradusiems nuostoliams 
garantija nėra taikoma, platintojas neprisiima jokios atsakomybės dėl atsiradusių defektų arba 
problemų. 

 Draudžiama naudoti nesilaikant techninių specifikacijų. 
 Nei „Velleman“, nei platintojas negali būti laikomas atsakingu už bet kokią (ypatingą, 

tiesioginę arba netiesioginę) bet kokio pobūdžio (finansinę, fizinę...) žalą, atsiradusią dėl šio 
gaminio turėjimo, naudojimo arba neveikimo. 
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 Neįjunkite prietaiso iš karto po to, kai prietaisas buvo paveiktas didelių temperatūros 
skirtumų. Saugokite prietaisą ir neįjunkite jo tol, kol jis nepasiekė patalpos temperatūros. 

 Saugokite šią naudojimo instrukciją ateities peržiūroms. 

3. Saugos instrukcijos 

3.1 Bendrosios atsargumo priemonės 

 Šis akumuliatorių analizatorius yra skirtas 12 V baterijų tikrinimui. 
 Darbinė įtampa nuo 9 V iki 15 V; analizatoriaus negalima tiesiogiai prijungti prie 24 V 

akumuliatorių, nes taip galite sugadinti įrenginį. 2x12 V nuosekliai sujungtus akumuliatorius 
reikia atjungti ir patikrinti atskirai. 

 Ką tik įkrautas akumuliatorius turi „paviršinę įkrovą“, todėl prieš tikrinant akumuliatorių, jį 
reikia šiek tiek iškrauti, 3-5 minutėms įjungiant automobilio priekinius žibintus. 

 Tikrinimo metu gnybtus-krokodilus pritvirtinkite prie gnybtų, prijungtų prie akumuliatoriaus 
švininių kontaktų, ir įsitikinkite, kad yra geras kontaktas. 

 Gnybtų-krokodilų netvirtinkite prie plieninių akumuliatoriaus gnybtų tvirtinimo varžtų, tai 
gali būti netikslinių arba nenuoseklių duomenų priežastis. 

 Jeigu akumuliatoriaus gnybtai yra apsioksidavę, akumuliatoriaus analizatorius nurodys 
patikrinti jungtis. Tokiu atveju, nuvalykite gnybtus ir atlikite patikrinimą prijungdami 
tiesiogiai prie akumuliatoriaus kontaktų. 

 Jeigu akumuliatorius yra sumontuotas automobilyje, įsitikinkite, kad variklis yra išjungtas. 

3.2 Darbas su akumuliatoriais 

 Rūgštiniuose švino akumuliatoriuose naudojamas sieros rūgšties elektrolitas, kuris yra labai 
ėsdinanti medžiaga. Įkrovimo metu išsiskiria dujos, šioms dujoms užsidegus, įvyksta 
sprogimas. 

 Užtikrinkite tinkamą vėdinimą, nedėvėkite juvelyrinių dirbinių, dėvėkite apsauginius akinius 
ir drabužius bei būkite atsargūs. 

 Neleiskite akumuliatoriaus elektrolitui susimaišyti su sūriu vandeniu. Net ir nedidelis šio 
mišinio kiekis gali išskirti mirtinų chloro dujų. 

 Jeigu įmanoma, atidžiai perskaitykite akumuliatoriaus naudojimo instrukciją. 

4. Akumuliatorių tipai 

4.1 Starterinis akumuliatorius 

Starterinis akumuliatorius, kartais dar vadinimas SIL (užvedimas, šviesos ir degimas) yra skirtas 
variklio užvedimui ir jo veikimui. Toks akumuliatorius užtikrina trumpalaikį didelį energijos kiekį 
bei turi didesnį plokštelių skaičių. 
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Plokštelės yra plonesnės ir jas sudaro švininė „kempinė“, kuri savo išvaizda yra labai panaši į itin 
ploną kempinę. Tai suteikia labai didelį paviršiaus plotą. Dėl gilaus iškrovimo ši kempinė labai 
greitai susidėvi ir nukrenta į sekcijos apačią. 

Automobilių akumuliatoriai paprastai sugenda po 30-150 gilaus iškrovimo ciklų, nors naudojimas 
įprastomis sąlygomis (2-5% iškrova) gali tęstis tūkstančius kartų. 

Starteriniai akumuliatoriai paprastai vertinami pagal CCA (šalto variklio paleidimo srovė) arba 
MCA (jūrinio variklio paleidimo srovė). 

4.2 Gilaus ciklo akumuliatoriai 

Tokie akumuliatoriai dažniausiai naudojami golfo mašinoms, motoroleriams, RV ir t.t. Tokie 
akumuliatoriai turi mažesnę trumpalaikio iškrovimo srovę, tačiau užtikrina ilgalaikį energijos 
tiekimą. 

Akumuliatoriai pritaikyti laikas nuo laiko išsikrauti iki 80%, todėl juose sumontuotos daug 
storesnės plokštelės. Pagrindinis skirtumas tarp gilaus iškrovimo akumuliatorių ir kitų 
akumuliatorių tipų yra tas, kad iš kieto švino pagamintos plokštelės nėra panašios į kempinę. 

4.3 Jūriniai akumuliatoriai 

Šie akumuliatoriai yra hibridiniai modeliai bei turi starterinių ir gilaus ciklo akumuliatorių savybių. 
Plokštelės gali būti pagamintos iš švino „kempinės“, tačiau jos yra rupesnės ir sunkesnės nei tos, 
kurios naudojamos starteriniuose akumuliatoriuose. 
Hibridinių akumuliatorių iškrovos lygis negali būti didesnis nei 50%. 

5. Funkcijos 

 Akumuliatoriaus elementų tikrinimui ir stebėsenai prietaisas naudoja tikrinimo signalo 
modelį. 

 Niekada neiškrauna ir nenaudoja akumuliatoriaus. 
 Nereikia techninės priežiūros, nėra vidinės baterijos. 
 Paprasta ir lengva naudoti. 
 Tiek transporto priemonėje sumontuotų tiek išimtų akumuliatorių tikrinimas. 
 Tikslūs rezultatai per keletą milisekundžių. 
 Akumuliatoriaus veikimo analizė. 
 Didelis ir lengvai įskaitomas LCD ekranas. 
 Tikrinimo rezultatai pagal JIS, EN, DIN, SAE ir IEC standartus. 

6. Apžvalga 

Žr. paveikslą 2 šios instrukcijos puslapyje. 

1 LCD ekranas  3 Slinkties mygtukas 

2 Įvedimo (ENTER) mygtukas  4 Gnybtai-krokodilai 
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7. Naudojimas 

7.1 Analizatoriaus prijungimas prieš tikrinimą 

1. Įsitikinkite, kad yra išjungta automobilio elektronika, t.y. uždarytos visos durys, variklis 
išjungtas. 

2. Kruopščiai nuvalykite kontaktus ir įsitikinkite, kad ant jų nėra dulkių, tepalo ir korozijos. 
3. Raudoną gnybtą-krokodilą prijunkite prie teigiamo elektrodo, juodą gnybtą-krokodilą 

prijunkite prie neigiamo katodo. 

7.2 Akumuliatoriaus tikrinimas 

1. Prie akumuliatoriaus kontaktų prijungus analizatoriaus gnybtus-krokodilus, analizatorius 
įsijungia automatiškai. Jeigu prietaisas neįsijungia, patikrinkite jungtis. 

 

2. Norėdami pasirinkti pageidaujamą kalbą, naudodami slinkties mygtuką, pasirinkite 
„LANGUAGE“ arba „ANALYZER“, kad įjungtumėte tikrinimo režimą. 

  

3. Patvirtinkite, paspausdami įvesties mygtuką. 

Automobilyje sumontuoto akumuliatoriaus arba ne automobilyje esančio akumuliatoriaus 
tikrinimas 

1. Pasirinkite faktinę akumuliatoriaus padėtį: 
o AUTOMOBILYJE (IN VEHICLE): akumuliatorius yra prijungtas prie variklio 
o NE AUTOMOBILYJE (OUT OF VEHICLE): akumuliatorius yra neprijungtas 
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2. Patvirtinkite, paspausdami įvesties mygtuką. 

Akumuliatoriaus sistemos standartas ir vertinimas 

1. Tada, atsižvelgdami į akumuliatoriaus ženklinimą, pasirinkite akumuliatoriaus tipą ir klasę. 

 

CCA 
Šalto variklio paleidimo srovė pagal labiausiai paplitusias SAE ir BCI 
specifikacijas. Starterinis akumuliatorius dažniausiai vertinamas 0 °F (-18 °C). 

BCI Tarptautinis akumuliatorių standartų komitetas 

CA Efektyvios paleidimo srovės vertinimas, esant 0 °C temperatūrai.  

MCA Jūrinių akumuliatorių standartas 

JIS 
Japonijos pramoninis standartas. Efektyvios paleidimo srovės vertinimas, esant 
0 °C temperatūrai. 

DIN Vokietijos automobilių pramonės standartų komitetas 

EN Europos automobilių gamintojų asociacijos standartai 

SAE Amerikos automobilių inžinierių draugija 

GB Kinijos nacionalinis standartas 
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Matavimo standartas Matavimo diapazonas 
CCA 100-2000 
BCI 100-2000 
CA 100-2000 

MCA 100-2000 
JIS 26A17-245H52 

DIN 100-1400 
IEC 100-1400 
EN 100-2000 

SAE 100-2000 
GB 100-1400 

 

2. Patvirtinkite, paspausdami įvesties mygtuką. 
3. Jeigu reikia, laikydami 3 sekundes nuspaudę slinkties mygtuką, padidinkite arba sumažinkite 5 

vienetais. Norėdami pakeisti kryptį, 3 sekundes laikykite nuspaudę slinkties mygtuką. 

  

4. Patvirtinkite, paspausdami įvesties mygtuką. Pradedama tikrinimo procedūra. 
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7.3 Akumuliatoriaus patikrinimo rezultatų vertinimas 

Galimi 5 skirtingi patikrinimo rezultatai. 

Geras akumuliatorius 

  

Akumuliatoriaus būklė yra gera, akumuliatorių galima naudoti be jokių problemų. 

Geras akumuliatorius, reikia įkrauti 
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Akumuliatoriaus būklė yra gera, tačiau srovė yra per maža. Įkraukite. 

Pakeiskite akumuliatorių 
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Akumuliatorius beveik pasiekė arba jau pasiekė eksploatavimo ciklo pabaigą. Pakeiskite 
akumuliatorių. 

Pažeisti elementai, pakeiskite akumuliatorių 

  
Elementai beveik pasiekė arba jau pasiekė eksploatavimo ciklo pabaigą. Pakeiskite 
akumuliatorių. 
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Reikia iš naujo nustatyti įkrovą 

 

Akumuliatorius yra nestabilus ir, siekiant gauti tikslius rezultatus, reikia iš naujo atlikti 
patikrinimą. Jeigu pakartotinis patikrinimas parodo tokius pačius rezultatus, akumuliatorius gali 
būti laikomas sugedusiu.  

Atkreipkite dėmesį: jeigu tokie rezultatai yra gaunami, kai akumuliatorius yra sumontuotas 
automobilyje, akumuliatorių reikia atjungti ir patikrinti iš naujo. 

8. Valymas ir techninė priežiūra 

Akumuliatorių analizatoriui nereikia jokios specialios techninės priežiūros. Patariame retkarčiais 
nuvalyti analizatorių, siekiant išlaikyti gerą prietaiso išvaizdą. 
Naudokite minkštą drėgną audinį ir švelnų ploviklį. Nenaudokite tirpiklių ir šveitiklių. 
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9. Techninės specifikacijos 

Sistemos įtampa 12 V 

Įvesties įtampos diapazonas 9 V 15 V 

Tikrinimo diapazonas  

100 ~ 1700 CCA 

100 ~ 1000 DIN 

100 ~ 1000 IEC 

100 ~ 1700 EN 

Tikrinimo rezultatai „Geras“ („Good“) arba „Pakeiskite“ („Replace“) 

Svoris 350 g 

Ekranas  LCD 2 eilučių ekranas 

Darbo temperatūra  0 °C – 50 °C (32 °F – 122 °F) 

Saugojimo temperatūra -20 °C – 70 °C (-4 °F – 158 °F) 

Kabelio ilgis 110 cm 

Svoris 350 g 

10. Priedas 

Žr. paskutinius šios instrukcijos puslapius. 

Šį prietaisą naudokite tik su originaliais priedais. „Velleman nv“ neprisiima jokios 
atsakomybės už žalą arba sužalojimus, atsiradusius dėl netinkamo šio prietaiso naudojimo. 
Daugiau informacijos apie šį gaminį ir naujausią šios naudojimo instrukcijos versiją rasite 
apsilankę tinklapyje www.perel.eu. Šioje instrukcijoje pateikta informacija gali būti 
pakeista be išankstinio įspėjimo. 

© PRANEŠIMAS APIE AUTORIŲ TEISES 
Šios naudojimo instrukcijos autorių teisės priklauso „Velleman nv“. Visos teisės yra 
saugomos visame pasaulyje. Jokia šios instrukcijos dalis negali būti kopijuojama, atkuriama, 
išverčiama arba perkeliama į bet kokią elektroninę laikmeną arba atvirkščiai be išankstinio 
rašytinio autorių teisių savininko sutikimo. 

 


