
Tester akumulatorja 
Silux64: Navodila za uporabo 

Čestitamo vam ob nakupu!

V paketu boste prejeli 

• Tester akumulatorja 

Tehnične lastnosti 

• Deluje z napetostjo 12 V (tudi na motorjih) 

Prednosti 

• Prenosen tester 
• 3 testi 
• Test dinama 
• Test kapacitete 
• Obremenilni test ob vžigu 
• 6 lučk označuje stanje 
• Bakrene krokodil kleme 
• Lahek in priročen 
• Zaščita proti pregrevanju 
• Enostaven za uporabo 

Uporaba 

1. Povezovanje na akumulator: 

• Rdeče krokodil kleme pritrdite na + na akumulatorju. 

• Črne krokodil kleme pritrdite na – na akumulatorju. 

 

2. Test dinama: 

Povežite tester in vključite motor vozila. Zasvetila bo lučka Good. Izključite žaromete, avtoradio ter ostale naprave, ki 

se napajajo iz akumulatorja. Lučka Good še vedno sveti. 

Če sveti rdeča lučka Fault pomeni, da akumulator proizvaja zelo malo električnega toka. Preverite ali je tester 

povezan pravilno. Če je povezava pravilna, se posvetujte z mehanikom. 

3. Preverjanje stanja baterije: 

Prižgite žaromete vozila za 1 - 2 minuti, nato jih izključite. Krokodil kleme odstranite z akumulatorja in počakajte 

približno 10min. Nato tester ponovno priključite na akumulator. 

Status baterije bo prikazan z lučkami:  

• »FULL«, ki označuje polno baterijo. 

• »Middle«, ki označuje srednje stanje baterije. 

• »Low«, ki označuje prazno baterijo. 

 

4. Preverjanje kapacitete akumulatorja / Obremenilni test ob vžigu: 

• Akumulator naj bo napolnjen (maksimalno). 

• Odstranite kontakte vžigalne tuljave in povežite tester. 



• Zaženite motor, kot navadno (s ključem, gumbom ipd). 

• Motor se ne bo zagnal(moten vžig) 

• Stanje polnjenja baterije je v redu, ko zasveti zelena lučka »OK«. 

 

Opomba: Status OK bo prikazan, ne glede na to ali zaganjač deluje pravilno. 

Opozorilo: Ob zaganjanju, držite ključ največ 2-3 sekunde, da se katalizator ne poškoduje. 

 Opozorila 

• Naprave ne uporabljajte v kombinaciji z drugimi elektronskimi napravami, saj lahko vodi do elektrošoka.  

• Naprave ne puščajte neposredno izpostavljene soncu.  

• Naprave ne hranite v prostorih z veliko vlage.  

• Ne razstavljajte izdelka. 

• Naprave ne perite ali potapljajte v vodo. 

• Ne izpostavljajte ga vlažnim razmeram. 

• Samostojni poizkusi popravljanja izdelka izničijo garancijo. 

• Neprevidna uporaba izdelka se lahko konča s poškodbami. 

• Če obstajajo napake na izdelku, kontaktirajte prodajalca. 

 

Garancija  

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo pri podjetju Suban d.o.o., Kazarje 3, 6320 Postojna. Garancijo lahko 

uveljavljate z računom, ki ste ga prejeli ob dostavi izdelkov. 

Jamčimo za brezhibno delovanje izdelka v Sloveniji, v času 12 mesecev od prejema izdelka. Garancija ne izključuje 

pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. 

Garancijo uveljavite tako, da nam pišete na info@maaarket.si. V sporočilu opišite napako, priložite fotografijo ali 

video napake in napišite številko vašega naročila. Podjetje bo poskrbelo za zamenjavo izdelka ali vračilo denarja, če 

bo vaš zahtevek upravičen. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.  

Navodila za odlaganje in recikliranje 

Ob odlaganju elektronske opreme bodite pozorni, da jo odvržete v zbiralnik namenjen posebej za električno in elektronsko opremo (EEO). Posredujete jo lahko 

tudi nam (v skladu z Uredbo o električni in elektronski opremi iz Uradnega lista RS, št. 55/2015). 

Bodite pozorni, ko ta izdelek odlagate v smeti. Simbol prečrtanega smetnjaka vas opozarja, da izdelek v EU ne spada v gospodinjske odpadke. 

Poskrbite za okolje in odložite izdelek v pravi zbiralnik. Nepravilno odlaganje lahko povzroči negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Za pravilno 

ravnanje z odpadki se obrnite na najbližji center za ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste izdelek kupili. 

Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza veljavnim direktivam EU. 

 

Opozorilo! Ni primerno za otroke do 3. let starosti, saj lahko vdihnejo 

ali pogoltnejo majhne delce. 
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