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KASUTUSJUHEND 

1. Keskkonnakaitse 
  
 
Ärge visake kasutatud patareisid, akusid ja 
elektroonikaseadmeid prügikasti, viige need vastavatesse 
kogumispunktidesse! 
 

 
Täname teid meie toote ostu eest! Tutvuge palun enne toote 
kasutuselevõttu hoolikalt selle kasutusjuhendiga. Kui seade on defektne, 
ärge paigaldage ega kasutage seda, vaid võtke ühendust edasimüüjaga. 

 

2. Ohutusnõuded 
Tutvuge Velleman® teenus- ja kvaliteedigarantiiga kasutusjuhendi 
viimasel leheküljel. 

 

 Hoidke seade eemal tolmust, niiskusest ja ekstreemsetest 
temperatuuridest. 

 Kaitkse seadet kukkumise ja tugevate löökide eest. Ärge 
kasutage seadet kasutades liigselt jõudu.  

 Tutvuge enne seadme kasutamist selle funktsioonidega. 
 Ärge muutke seadet või selle osi mingil viisil, see tühistab toote 

garantii. 
 Kasutage seadet ainult selleks ettenähtud viisil, seadme ebakorrektne 

kasutamine võib põhjustada lühise, põletuse või elektrišoki, samuti   
tühistab see toote garantii.   

 Tootja ei vastuta seadme ebaõigest kasutamisest põhjustatud vigade 
või rikete eest. 

 Kasutage seadet ainult sellele sobivate tehniliste näitajate vahemikus. 
 Tootjal on õigus tootmises olevat toodet täiustada, seega võib reaalne toode 

veidi erineda kasutusjuhendis toodud piltidest.  
 Kui paigutate seadme erineva temperatuuriga keskkonda, laske sellel enne 

sisselülitamist saavutada ümbritseva keskkonnaga sama temperatuur. 
 Hoidke seadme kasutusjuhend alles et seda vajadusel edaspidi lugeda.
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3. Seadme kasutamine 
 

3.1 Ohutusnõuded 
 

 Seade sobib ainult 12V akude testimiseks. 
 Seadme tööpinge on 9V kuni 15V, ärge ühendage seda otse 24V, see võib 

seadme rikkuda. 2 x 12V jadaühenduses akude testimiseks ühendage akud 
eelnevalt lahti ning testige need seejärel eraldi. 

 Värskeltlaetud akul on pinnalaeng, laske sellel veidi tühjeneda, 
lülitades enne testimist auto tuled 3-5 minutiks sisse.   

 Kontrollige alati et klambrid oleksid korralikult kinnitatud ja ühendus 
korrektne.   

 Kinnitage klambrid akuklemmidele.   
 Kui klemmid on oksüdeerunud, soovitab seade ühendust kontrollida. 

Puhastage klemmid ja mõõtke uuesti.  
 Kui kontrollitav aku on autosse ühendatud, lülitage auto mootor enne 

mõõtmist välja.  

 
 

4. Omadused 
 Seade saadab aku oleku kontrolliks akusse testsignaali.  
 Ei kuluta kasutades aku voolu.  
 Ei vaja erihooldust ega patareisid. 
 On väga lihtsalt kasutatav.  
 Sobib akude testimiseks nii autos kui lahtiühendatult.  
 Täpne mõõtetulemus millisekunditega.  
 Aku tööea analüüs. 
 Suur kergeltloetav LCD ekraan. 
 Testtulemused vastavad JIS, EN, DIN, SAE ja IEC standarditele. 

 
 

5. Ülevaade 
Tutvustava joonise leiate kasutusjuhendi leheküljelt 2. 

 

  
3 Kerimisnupp 
4 Klambrid 

 

1 LCD ekraan 
2 Enter sisestusnupp  
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6. Kasutamine 
 

6.1 Seadme ühendamine 
 

1. Kontrollige et auto elektroonika oleks välja lülitatud (uksed kinni, mootor 
välja lülitatud jne).  

2. Kontrollige enne ühendamist et klemmid oleksid puhtad.  
3. Ühendage punane klamber aku positiivse elektroodiga, must 

klamber negatiivsega. 

 
6.2 Aku testimine 

 

1. Seade lülitub automaatselt sisse kui olete selle akuga ühendanud. Kui 
seade ei lülitu sisse, kontrollige ühendust.  

 

 
2. Kasutage kerimisnuppu ja valige keelevalikuks “Language” või 

testreziimi avamiseks “Analyzer”.  
 

  
3. Vajutage kinnituseks Enter nuppu. 

Akuühenduse olek 
1. Määrake järgmiseks kas aku asub autos ja on ühendatud või mitte.  

o IN VEHICLE: aku on autos ja mootoriga ühendatud. 
o OUT OF VEHICLE: aku on lahti ühendatud. 
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2. Vajutage kinnituseks Enter nuppu.  

Akusüsteemi standard ja hindamine 
1. Valige järgmiseks akutüüp ja hindamine vastavalt aku märgistele. 

 

 
 

 
CCA 

 
Külmstardi voolu väärtus, tavaliselt 0 °F (-18 °C). 

BCI Rahvusvaheline akustandardikomitee. 
CA Efektiivstardi voolu väärtus, 0 °C. 

MCA Mereakude standard. 

JIS 
Jaapani tööstuslik standard. Efektiivstardi voolu väärtus, 0 °C. 

DIN Saksamaa autotööstuse standardikomitee. 
EN Euroopa autotootjate liidu standard. 
SAE Ameerika autoinseneride liit. 
GB Hiina rahvuslik standard. 
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Mõõtestandard Mõõtevahemik 
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. Vajutage kinnituseks Enter nuppu. 
3. Vajadusel saate väärtust 5 ühiku kaupa suurendada või vähendada, 

hoides kerimisnuppu all kolme sekundi jooksul. Suuna muutmiseks 
hoidke kerimisnuppu all kolme sekundi jooksul.  

 

  
4. Vajutage kinnituseks Enter nuppu. Seade alustab testimist.   
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6.3 Testi tulemused 
 

Võimalik on viis erinevat testtulemust.  

Heas seisukorras aku 

 
Aku on heas seisukorras ja võimaldab probleemivaba kasutuse. 

Heas seisukorras aku, kuid vajab laadimist 
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Aku on heas seisukorras kuid tühjenemas ning vajab laadimist. 

Aku on vananenud ja vajab väljavahetamist 
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Aku on vananenud ja vajab väljavahetamist.  

Aku on rikutud ja vajab väljavahetamist 

 
Akuelemendid on vananenud ja aku vajab väljavahetamist.  
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Vajalik kordustest 

 
Aku on ebastabiilne ja täpsete tulemuste saamiseks on vajalik 
kordustest. Kui kordustest annab sama tulemuse, on aku ilmselt 
kahjustatud.  

Märkus: kui kordustestitav aku on sõidukiga ühendatud, eemaldage enne 
uuesti testimist sõiduki ja aku vaheline ühendus.  

 

7. Puhastamine ja hooldus 
Seade ei vaja erihooldust. Soovitame seda aegajalt puhastada. Kasutage 
puhastamiseks pehmet niisket lappi ja veidi pehmetoimelist seepi. Ärge 
kasutage puhastamiseks tugevaid lahuseid või abrasiivseid 
puhastusvahendeid.  
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8. Tehnilised andmed 
 

Süsteemipinge 12 V 
Sisendpinge vahemik 9 V ~ 15 V 
Testvahemik  
 100 ~ 1700 CCA 

100 ~ 1000 DIN 
100 ~ 1000 IEC 
100 ~ 1700 EN 

Testtulemused “Hea” või “Asenda” 
Kaal 350 g 
Ekraan LCD 2-realine ekraan 
Töötemperatuur 0 °C ... 50 °C (32 °F ... 122 °F) 
Hoiustamine -20 °C ... 70 °C (-4 °F ... 158 °F) 
Kaabli pikkus 110 cm 
Kaal 350 g 

9. Lisa 
 

Kasutage seadmega ainult originaallisasid. Tootja ei vastuta toote 
ebaõigest kasutamisest tekkida võivate kahjustuste või vigastuste 
eest. Tootjal on õigus kasutusjuhendit muuta ja täiendada ilma 
sellest eelnevalt teavitamata. Lisainformatsiooni toote kohta, 
samuti kasutusjuhendi uusima versiooni leiate veebiaadressilt 
www.perel.eu 
 

 

 

© COPYRIGHT 
Kõik autoriõigused kaitstud. Kasutusjuhendit ega selle osi ei ole 
lubatud mingil viisil muuta ega kasutada ilma tootja eelneva kirjaliku 
loata. 

http://www.perel.eu/
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Lisa 
 

JIS CCA JIS CCA 
26A17L 185 115D31L 740 
26A19L 185 95E41L 475 
30A19L 210 100E41L 505 
34A19L 245 105E41L 540 
26B17L 185 110E41L 575 
28B17L 195 115E41L 610 
28B19L 190 120E41L 635 
34B17L 240 130E41L 680 
34B19L 240 115F51 575 
36B20L 260 130F51 680 
38B19L 265 145F51 735 
38B20L 265 150F51 765 
40B19L 270 170F51 925 
42B19L 290 145G51 685 
44B19L 310 155G51 720 
44B20L 300 165G51 820 
46B24L 295 180G51 860 
50B24L 325 195G51 930 
55B24L 370 190H52 765 
60B24L 390 210H52 910 
65B24L 425 225H52 995 
32C24L 195 245H52 1170 
48D26L 250 NS40Z 280 
50D20L 310 NS50Z 300 
55D23L 320 NS60Z 325 
55D26L 290 NS70Z 450 
65D23L 370 N100Z 560 
65D26L 370 N120Z 640 
65D31L 340 54801 360 
70D23L 420 55415 440 
75D23L 465 55530 370 
75D26L 450 55566 450 
75D31L 380 54801 360 
80D23L 500 56093 480 
80D26L 490 56318 500 
85D23L 530 56618 550 
85D26L 525 56620 550 
90D26L 560 57069 640 
95D31L 565 58500 500 
105D31L 655 58815 660 
110D26L 670 78550 550 



 

 

 

Velleman® teenuse- ja tootegarantii 
Kõik tooted vastavad EU kvaliteedi- ning seaduslikele nõuetele.   

• Kõikidele toodetele kehtib tootevigade ja defektiivsete materjalide garantii 24 kuu jooksul alates toote ostust.  
• Tootja otsustab toote asendamise või täieliku või osalise tagasimakse juhul kui garantiinõuded on täidetud ning toote asendamine teise 
samasugusega ei ole võimalik.  
Toode asendatakse või tehakse 100% tagasimakse ostuhinnast juhul kui viga ilmnes esimese aasta jooksul peale toote ostu; 50%  
ulatuses kui viga ilmnes teise aasta jooksul peale toote ostu.  
• Garantii alla ei kuulu: 
- Seadme otsesed või kaudsed kahjustused mis on tekkinud peale toote ostu, näiteks oksüdeerumine, kukkumine, tolmu- või 
niiskuskahjustused.  
- Normaalselt kuluvad osad, näiteks patareid,  lambipirnid, kummist osad jne.  
- Tulekahjust, veest, välgulöögist või mõnest muust õnnetusjuhtumist põhjustatud kahjustused.  
- Seadme meelega rikkumisest, hooletust või ebakorrektsest kasutamisest põhjustatud kahjustused.  
- Seade mida on kasutatud kommerts-, professionaalsel või kollektiivsel eesmärgil. Sellisel juhul kehtib seadmele garantii kuus (6) 
kuud.  
- Seadme ebaõigest transportimisest tekitatud kahjustused.  
- Kõik kahjustused mille on põhjustanud seadme muutmine või parandamine selleks kvalifitseerimata isikute poolt.  
• Garantiiline seade tuleb edastada oma Velleman® edasimüüjale korralikult pakituna (eelistatavalt originaalpakendis), koos 
ostutšeki ja veakirjeldusega.  
• Märkus: soovitame enne garantiisse pöördumist kontrollida seadme kasutusjuhendist et kasutaksite seadet korrektselt. Defektita 
seadme garantiisse saatmine võib tekitada lisaarve käitlemistasude näol.  
• Garantiiperioodi lõppedes on seadme remonti saatmine tasuline.  
Ülaltoodud loend on üldine ja võib muutuda sõltuvalt konkreetsest tootest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Made in PRC 
Imported for PEREL by Velleman nv 

Legen Heirweg 33, 9890 Gavere, Belgium 
www.perel.eu 

 

http://www.perel.eu/
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