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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο πρόσφατα αναπτυγμένος αναλυτής μπαταριών EBT780 Battery Analyzer από την Ecobat Battery Technologies στοχεύει στον 

έλεγχο μπαταριών εκκίνησης AGM και EFB. Έχει αναπτυχθεί για να ελέγχει 12V κανονικές υγρού τύπου, AGM με επίπεδες 

πλάκες, AGM σπιράλ, μπαταρίες GEL και επίσης το σύστημα εκκίνησης και φόρτισης σε 12V & 24V. Ο προηγμένος έλεγχος 

αγωγιμότητας και ο έλεγχος της κυματομορφής της τάσης παρέχουν μια γρήγορη, εύκολη και προσιτή λύση για τους τεχνικούς 

να ελέγχουν την κατάσταση της μπαταρίας και να εντοπίζουν σφάλματα στο σύστημα εκκίνησης και φόρτισης. Επιπλέον, ο 

ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής επιτρέπει στους τεχνικούς να εκτυπώνουν τα δεδομένα του ελέγχου ανά πάσα στιγμή και 

οπουδήποτε. 

Αυτή η ενότητα απεικονίζει τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του ελεγκτή όπως θύρες και συνδέσμους. 

 

1.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Αυτή η ενότητα απεικονίζει τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του ελεγκτή όπως θύρες και συνδέσμους. 

 
A Οθόνη LCD – Παρουσιάζει τα μενού λειτουργίας, τα αποτελέσματα και επίσης συμβουλές για καλύτερη χρήση. 

B Κουμπί BACK (ΠΙΣΩ) - Βγαίνει από μια οθόνη και επιστρέφει γενικά στην προηγούμενη οθόνη. 

C Κουμπί MENU - Πλοήγηση στις επιλογές του Κύριου Μενού του ελεγκτή. 

D Κουμπί ENTER - Εκτελεί μια επιλεγμένη επιλογή και μεταβαίνει γενικά στην επόμενη οθόνη. 

E & H Κουμπιά ΠΑΝΩ και ΚΑΤΩ - Ορίζει μια επιλογή και κάνει πλοήγηση στις επιλογές μενού. 

F & G Κουμπιά ΑΡΙΣΤΕΡΑ και ΔΕΞΙΑ - Μετακινεί τον κέρσορα αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε χαρακτήρες κατά την εισαγωγή 

του αριθμού πινακίδας του αυτοκινήτου. 

I Κουμπί PRINT - Εκτυπώνει τα αποτελέσματα του ελέγχου μέσω προαιρετικού εκτυπωτή Bluetooth. 

J Διακόπτης ισχύος on/off - Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση της συσκευής. 

K Θύρα κάρτας μνήμης - Κρατά την κάρτα μνήμης για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων και ενημέρωση 

λογισμικού. 

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ   
Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως αλκοόλ για να καθαρίσετε το πληκτρολόγιο ή την οθόνη. Χρησιμοποιήστε ένα ήπιο μη λειαντικό απορρυπαντικό και ένα 
μαλακό βαμβακερό πανί. 
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1.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 
Σε αυτήν την ενότητα παρατίθενται τα αξεσουάρ που συνοδεύουν τον ελεγκτή. Εάν βρείτε κάποιο από τα ακόλουθα αντικείμενα 

να λείπουν από την συσκευασία σας, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για βοήθεια. 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ EBT780 Battery Analyzer ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ - ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ ΜΕ ΔΑΓΚΑΝΕΣ 

ΣΥΣΦΙΞΗΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ (GR) - 3 ΡΟΛΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ - 1 USB card reader (για αναβάθμιση του software και 

μεταφόρτωση δεδομένων αποτελεσμάτων δοκιμών). 
 

1.3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Θερμοκρασία Λειτουργίας:  -20 έως 60°C 

Θερμοκρασία Αποθήκευσης:  -20 έως 70°C 

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: 8-30volt DC 

Διαστάσεις (L*W*H): 90*240*45mm 

Καθαρό βάρος (με τον εκτυπωτή): 1.0kg 

 

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο χρήσης του ελεγκτή για την εκτέλεση ελέγχου σε μπαταρίες αυτοκινήτου και επίσης 

συστήματα εκκίνησης και φόρτισης 12V & 24V. Η οθόνη βάσει μενού θα σας καθοδηγήσει βήμα προς βήμα στη διαδικασία 

δοκιμής. 
 

2.1. ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ  
Ο ελεγκτής ενεργοποιείται αυτόματα όταν συνδεθεί σωστά σε μια μπαταρία. Η προτιμώμενη θέση δοκιμής βρίσκεται στους 

πόλους της μπαταρίας. Εάν η μπαταρία δεν είναι προσβάσιμη, μπορείτε να τον συνδέσετε στους ειδικούς ακροδέκτες 

υποβοηθούμενης εκκίνησης. Ωστόσο, η μέτρηση ισχύος της μπαταρίας μπορεί να είναι χαμηλότερη από την πραγματική τιμή. 

Για να συνδέσετε τον ελεγκτή: 

1. Καθαρίστε τους πόλους της μπαταρίας 

2. Συνδέστε την κόκκινη δάγκανα στον θετικό (+) πόλο και την μαύρη δαγκάνα στον αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. 

3. Κάντε έλεγχο ότι οι δαγκάνες είναι σωστά στερεωμένες. Ένα μήνυμα «CHECK CONNECTION» εάν η σύνδεση είναι ατελής. 

4. Εάν η σύνδεση είναι σωστή ο ελεγκτής ξεκινάει αυτόματα και εμφανίζει την τάση της μπαταρίας. 

5. Πιέστε το κουμπί «MENU» για να οδηγηθείτε στο κύριο μενού. 
 

    
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Μην συνδέετε ΠΟΤΕ τον ελεγκτή σε πηγή τάσης μεγαλύτερη από 30volt DC. Διαφορετικά μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στον ελεγκτή. 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Εάν ο έλεγχος γίνεται σε μπαταρία μέσα σε ένα όχημα, βεβαιωθείτε ότι είναι κλειστά (off) όλα τα ηλεκτρικά αξεσουάρ, το κλειδί δεν είναι στη θέση ΟΝ και οι 
πόρτες είναι κλειστές. 
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2.2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
Για να ξεκινήσετε τον έλεγχο μιας μπαταρίας: 

1. Κάντε κύλιση με το κουμπί ΠΑΝΩ η ΚΑΤΩ για να επιλέξετε «Battery Test» από το κύριο μενού και πατήστε το κουμπί ENTER. 

 
2. Κάντε κύλιση με το κουμπί ΠΑΝΩ η ΚΑΤΩ για να επιλέξετε το όνομα του Τεχνικού από το κύριο μενού και πατήστε το 

πλήκτρο ENTER. 

 
3. Κάντε κύλιση με το κουμπί ΠΑΝΩ η ΚΑΤΩ για να επιλέξετε το «OUT OF VEHICLE» ή «IN VEHICLE» από το μενού «BATTERY 

LOCATION» και πατήστε ENTER για να επιλέξετε τη θέση της μπαταρίας. 

 
4. Κάντε κύλιση με το κουμπί ΠΑΝΩ η ΚΑΤΩ για να επιλέξετε τον τύπο μπαταρίας «Regular» η «Start-Stop» και πατήστε το 

πλήκτρο ENTER. 

 
5. Κάντε κύλιση με το κουμπί ΠΑΝΩ η ΚΑΤΩ για να επιλέξετε την θέση των πόλων της μπαταρίας το «TOP POST» είναι ο 

συνήθης στο άνω μέρος ή το «SIDE POST» που είναι κάποιοι ειδικοί τύποι με πλευρικούς πόλους και πατήστε ENTER για να 

επιλέξετε τον τύπο της μπαταρίας. 
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6. Κάντε κύλιση με το κουμπί ΠΑΝΩ η ΚΑΤΩ για να επιλέξετε το μενού «BATTERY TYPE» και πατήστε ENTER για επιβεβαίωση. 

 
7. Κάντε κύλιση με το κουμπί ΠΑΝΩ η ΚΑΤΩ για να επιλέξετε το μενού «BATTERY STANDARD» και πατήστε ENTER για 

επιβεβαίωση. Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα συστήματα αξιολόγησης για κάθε εφαρμογή. 

 
 

Ενδέχεται να βρείτε τον τύπο της μπαταρίας και την ετικέτα αξιολόγησης της μπαταρίας σε κάθε μπαταρία. 

 

Παγκόσμια συστήματα βαθμονόμησης 

 

No. Standard Description BT780 Testing Range 

1 CCA 
Cold Cranking Amps, as specified by SAE. The most 
common rating for cranking batteries at 0°F (-18°C) 

100-2000 

2 BCI Battery Council International standard 100-2000 

3 CA 
Cranking Amps standard. The effective starting 
current value at 0°C (32°F). 

100-2000 

4 MICA 
Marine Cranking Amps standard. The effective starting 
current value at 0°C(32°F). 

100-2000 

5 JIS 
Japanese Industry Standard, shown on a battery as a 
combination of numbers and letters 

26A17--245H52 

6 DIN Deutsche Industrie-Norm 100-2000 

7 IEC International Electrotechnical Commission 100-2000 

8 EN Europa-Norm 100-2000 

9 SAE Society of Automotive Engineers 100-2000 

10 GB China National Standard 100-2000 
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8. Κάντε κύλιση με το κουμπί ΠΑΝΩ η ΚΑΤΩ για να επιλέξετε το σύστημα βαθμονόμησης CCA. Πατήστε το κουμπί ENTER για 

να ξεκινήσει ο έλεγχος της μπαταρίας.  

 
9. Ανάλογα με την κατάσταση της μπαταρίας, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα από τα ακόλουθα αποτελέσματα δοκιμών. 

 
 

NO. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

1 GOOD BATTERY Η μπαταρία είναι σε καλή κατάσταση 

2 GOOD RECHARGE Η μπαταρία είναι σε καλή κατάσταση αλλά έχει χαμηλή φόρτιση. Φορτίστε πλήρως την μπαταρία. 

3 CHARGE AND RETEST 
Η μπαταρία δεν είναι επαρκώς φορτισμένη και δεν μπορεί να γίνει έλεγχος. Φορτίστε πλήρως την μπαταρία και 
μετά δοκιμάστε ξανά. Εάν μετά τη φόρτιση αυτό το μήνυμα εξακολουθεί να εμφανίζεται, εξετάστε το 
ενδεχόμενο αντικατάστασης της μπαταρίας μετά από έλεγχο της ηλικίας και της χρήσης. 

4 BATT NR END LIFE 
Η χωρητικότητα της μπαταρίας είναι κάτω από το συνιστώμενο όριο και ενδέχεται σύντομα να χρειαστεί 
αντικατάσταση. Ελέγξτε την ηλικία και τη χρήση της μπαταρίας πριν από την αντικατάσταση. 

5 BAD CELL REPLACE Η μπαταρία έχει βραχυκυκλωμένο στοιχείο. Αντικαταστήστε την μπαταρία. 

 

10. Κάντε κύλιση με το κουμπί ΠΑΝΩ η ΚΑΤΩ για να επιλέξετε για να οδηγηθείτε στη δεύτερη σελίδα δοκιμής της μπαταρίας 

που περιλαμβάνει τον έλεγχο κατάσταση υγείας (SOH), την κατάσταση φόρτισης (SOC) και την ωμική αντίσταση (RES). 

 
11. Πατήστε το κουμπί BACK για επιστροφή στο Κύριο μενού. Εναλλακτικά, πατήστε το κουμπί ENTER για έλεγχο του 

συστήματος εκκίνησης αν εκτελείτε δοκιμή με την μπαταρία επι του οχήματος. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Ο ελεγκτής διατηρεί στην μνήμη του μόνο τα αποτελέσματα της τελευταίας δοκιμής. Όταν ξεκινάτε μια νέα δοκιμή, τα τελευταία αποτελέσματα 
αντικαθίστανται. 
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2.3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Πριν ξεκινήσετε τη δοκιμή, ελέγξτε τον ιμάντα κίνησης του εναλλάκτη. Ένας ιμάντας που είναι γυαλισμένος ή φθαρμένος, ή δεν είναι κατάλληλα τεντωμένος θα 
εμποδίσει τον κινητήρα να γυρίσει τον εναλλάκτη στα κατάλληλα επίπεδα στροφών που απαιτούνται για τη δοκιμή. 

 

Μετά από έναν έλεγχο μπαταρίας επι του αυτοκινήτου, η οθόνη εναλλάσσεται μεταξύ των αποτελεσμάτων της δοκιμής 

μπαταρίας και του μηνύματος PRESS ENTER FOR CRANKING TEST. 

 

Για να ξεκινήσετε τη δοκιμή του συστήματος εκκίνησης: 

1. Πατήστε το κουμπί ENTER για δοκιμή του συστήματος εκκίνησης. 

2. Εκκινήστε τον κινητήρα όταν σας ζητηθεί. 

3. Ο ελεγκτής εμφανίζει το αποτέλεσμα ελέγχου του συστήματος εκκίνησης, της τάσης εκκίνησης και του χρόνου εκκίνησης σε 

δευτερόλεπτα. 

 

NO. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

1 CRANKING NORMAL Η τάση στην εκκίνηση της μίζας είναι φυσιολογική και η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. 

2 LOW VOLTAGE Η τάση στην εκκίνηση της μίζας είναι χαμηλή όμως η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. 

3 CHARGE BATTERY 
Η τάση στην εκκίνηση της μίζας είναι χαμηλή και η μπαταρία επίσης είναι εκφορτισμένη. 
Φορτίστε πλήρως την μπαταρία και επαναλάβετε τη δοκιμή συστήματος μίζας. 

4 BATTERY NR END LIFE 
Η χωρητικότητα της μπαταρίας είναι κάτω από το συνιστώμενο όριο και ενδέχεται σύντομα να 
χρειαστεί αντικατάσταση. Ελέγξτε την ηλικία και τη χρήση της μπαταρίας πριν από την 
αντικατάσταση. 

5 NO START Ο κινητήρας δεν ξεκίνησε η δοκιμή ακυρώθηκε και θα πρέπει να επαναληφθεί. 

6 CRANKING SKIPPED 
Παρά το γεγονός ότι η μίζα μπορεί να εκκίνησε ο ελεγκτής δεν μπόρεσε να διαβάσει και να 
καταγράψει τα στοιχεία σχετικά με την εκκίνηση. Ως εκ τούτου ο έλεγχος του συστήματος 
εκκίνησης ακυρώθηκε και προσπεράστηκε. 

 

4. Πατήστε το κουμπί ENTER για να προχωρήσετε στη δοκιμή του συστήματος φόρτισης και μετά στο κουμπί Print για να 

εκτυπώσετε τα αποτελέσματα της δοκιμής, το κουμπί ΠΙΣΩ για να επιστρέψετε στο κύριο μενού. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Για έλεγχο της μπαταρίας εντός του οχήματος, η οθόνη εναλλάσσεται μεταξύ των αποτελεσμάτων του ελέγχου και του μηνύματος. Πατήστε ENTER για δοκιμή 
του συστήματος φόρτισης. 

 

2.4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ  
Μόλις ολοκληρώσετε τον έλεγχο του συστήματος εκκίνησης του οχήματος, η οθόνη εναλλάσσεται μεταξύ των αποτελεσμάτων 

της δοκιμής μπαταρίας και του μηνύματος πιέστε ENTER για τη δοκιμή του συστήματος φόρτισης. Πατήστε ENTER για να 

προχωρήσετε στη δοκιμή του συστήματος φόρτισης. 

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εκκινήσετε τον κινητήρα του οχήματος. 

2. Ενεργοποιήστε τους προβολείς μεγάλης δέσμης και τον ανεμιστήρα καμπίνας επιβατών του οχήματος. 

3. Κρατήστε τον κινητήρα σε σταθερές στροφές λειτουργίας με τα φορτία αναμμένα. 

4. Σβήστε τον κινητήρα και απενεργοποιείστε τα φορτία. 

5. Τα αποτελέσματα ελέγχου του συστήματος φόρτισης εμφανίζονται στο τέλος της διαδικασίας. 
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NO. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

1 NO PROBLEMS Το σύστημα δείχνει κανονική έξοδο από τον εναλλάκτη. 

2 NO OUTPUT 

Δεν εντοπίστηκε έξοδος τάσης από τον εναλλάκτη. 
Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις από και προς τον εναλλάκτη, ειδικά τη σύνδεση με την μπαταρία. Εάν η σύνδεση είναι χαλαρή ή πολύ 
διαβρωμένη, καθαρίστε ή αντικαταστήστε το καλώδιο και δοκιμάστε ξανά. 
Εάν οι ιμάντες και οι συνδέσεις είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας, αντικαταστήστε η επισκευάστε τον εναλλάκτη.  

3 LOW OUTPUT 

Ο εναλλάκτης δεν παρέχει επαρκή ηλεκτρική ισχύ για την τροφοδοσία των ηλεκτρικών φορτίων του συστήματος και τη φόρτιση 
της μπαταρίας. 
Ελέγξτε τους ιμάντες για να βεβαιωθείτε ότι ο εναλλάκτης περιστρέφεται σωστά με τον κινητήρα σε λειτουργία. 
Αντικαταστήστε σπασμένους ή ολισθαίνοντες ιμάντες και δοκιμάστε ξανά. 
Ελέγξτε τις συνδέσεις από τον εναλλάκτη στην μπαταρία. Εάν η σύνδεση είναι χαλαρή ή πολύ διαβρωμένη, καθαρίστε ή 
επισκευάστε το καλώδιο και επαναλάβατε τον έλεγχο. 

4 HIGH OUTPUT 
Η έξοδος τάσης του εναλλάκτη υπερβαίνει τα κανονικά όρια. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν χαλαρές συνδέσεις και η σύνδεση 
γείωσης είναι φυσιολογική. Εάν δεν υπάρχουν προβλήματα σύνδεσης, αντικαταστήστε τον αυτόματο ρυθμιστή τάσης του 
εναλλάκτη η ολόκληρο τον εναλλάκτη αν είναι αδύνατη η επισκευή του.  

5 EXCESSIVE RIPPLE 
Εντοπίστηκε υπερβολική παρουσία ανεπιθύμητης κυματομορφής AC. 
Μία ή περισσότερες δίοδοι στον εναλλάκτη δεν λειτουργούν ή υπάρχει βλάβη του στάτορα. 

 

 

6. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ για να ελέγξετε την κυματομορφή RIPPLE της τάσης που παράγει ο εναλλάκτης. 

 
7. Πατήστε ENTER για να εκτυπώσετε τα αποτελέσματα του ελέγχου ή BACK για να επιστρέψετε στο κύριο μενού. 

 

3. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΕΚΤΥΠΩΣΗ 
Το μενού Προβολή / Εκτύπωση σάς επιτρέπει να δείτε τα αποτελέσματα των ελέγχων και να εκτυπώσετε τα δεδομένα. 

 

Για να δείτε και να εκτυπώσετε τα αποτελέσματα των δοκιμών: 

 

1. Κάντε κύλιση με το κουμπί ΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ για να επιλέξετε την Προβολή / Εκτύπωση από το Κύριο μενού και πιέστε το 

πλήκτρο ENTER. 
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2. Ελέγξτε τα αποτελέσματα των δοκιμών στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ για κύλιση και προβολή 

μεταξύ των αποτελεσμάτων ελέγχου της μπαταρίας, του αποτελέσματος ελέγχου του συστήματος φόρτισης και του 

αποτελέσματος του συστήματος εκκίνησης. 

 
 

 
3. Πατήστε το κουμπί αριστερά  ή το κουμπί δεξιά για να ελέγξετε διαφορετικά αποτελέσματα των δοκιμών. 

 

 
4. Για να εκτυπώσετε τα αποτελέσματα του ελέγχου, απλώς πατήστε το κουμπί Print στη μονάδα. 

 
5. Επιλέξτε Yes για να πληκτρολογήσετε τον Αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος έτσι ώστε το κουπόνι δοκιμής να μπορεί να 

δείξει το αποτέλεσμα του ελέγχου με τον ακριβή αριθμό πινακίδας του αυτοκινήτου. Ή επιλέξτε No για να κλείσετε την 

καταχώρηση του αριθμού πινακίδας. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Η ενσωματωμένη μπαταρία είναι αλκαλική μπαταρία ψευδαργύρου-μαγγανίου 9 volt. Εάν η μπαταρία δεν έχει ισχύ, αλλάξτε την. 
Τα αποτελέσματα του ελέγχου θα καταγραφούν στην μνήμη του ελεγκτή ακόμη και αν η μπαταρία δεν έχει ισχύ. 
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4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ VOLTMETER 
Η λειτουργία Voltmeter σας επιτρέπει να δείτε την τάση της μπαταρίας. 

 

1. Κάντε κύλιση με το κουμπί ΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ για να επιλέξετε το Volts Meter από το Κύριο μενού και πατήστε το πλήκτρο 

ENTER. 

 
2. Δείτε το αποτέλεσμα στην οθόνη. 

 
 

5. ΓΛΩΣΣΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 
Το μενού Language σάς επιτρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα συστήματος. Το μενού του ελεγκτή ορίζεται στα Αγγλικά από 

προεπιλογή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις διαθέσιμες γλώσσες δεν περιλαμβάνονται τα Ελληνικά. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση γλώσσας: 

 

1. Κάντε κύλιση με το κουμπί ΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ για να επιλέξετε το Language από το Κύριο μενού και πατήστε το πλήκτρο ENTER. 

 
2. Κάντε κύλιση με το κουμπί ΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ για να επιλέξετε τη γλώσσα που χρειάζεστε και πατήστε το πλήκτρο ENTER για 

επιβεβαίωση και επιστροφή. Ή πατήστε το κουμπί BACK για επιστροφή χωρίς αποθήκευση. 
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6. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
Το Store name menu επιτρέπει να εισάγεις την επωνυμία του καταστήματος η οποία θα εκτυπωθεί στο κουπόνι ελέγχου μαζί με 

τα αποτελέσματα. 

 

1. Κάντε κύλιση με το κουμπί ΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ για να επιλέξετε το Store name από το Κύριο μενού και πατήστε το πλήκτρο 

ENTER. 

 
2. Ακολουθήστε την προτροπή στην οθόνη για να εισαγάγετε το όνομα του καταστήματος. Πατήστε το πλήκτρο BACK για 

διαγραφή εάν εισαγάγετε λάθος γράμμα. 

 
3. Αφού εισαγάγετε το όνομα του καταστήματος, θα εκτυπωθεί με τα αποτελέσματα του ελέγχου της μπαταρίας. 

 

7. ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
Το Technician menu επιτρέπει να εισάγεις το όνομα του αρμόδιου τεχνικού το οποίο θα εκτυπωθεί στο κουπόνι ελέγχου μαζί με 

τα αποτελέσματα. 

 

1. Κάντε κύλιση με το κουμπί ΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ για να επιλέξετε το Technician name από το Κύριο μενού και πατήστε το πλήκτρο 

ENTER. 

 
2. Επιλέξτε μία επιλογή από τη λίστα ονομάτων και πατήστε το πλήκτρο ENTER για να εισαγάγετε το όνομα του τεχνικού 

(μπορούν να καταχωρηθούν έως τέσσερα ονόματα τεχνικών). 

 
 

 

 

 

mailto:info@samarasbatteries.gr


ΣΑΜΑΡΑΣ Δ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 
Θηβών 290,  Αιγάλεω Τ.Κ. 122 41  
Τηλ.: 210-5692000  Fax: 210-5692949 
e-mail: info@samarasbatteries.gr 
www.samarasbatteries.gr 

ECOBAT EBT780 – User Manual                                                                                                                                                                                                                                                    Σελίδα 12 από 12 

 

 

3. Από το κύριο μενού επιλέξτε Technician. Συμπληρώστε όλα τα διαθέσιμα πεδία.  

 
4. Αφού εισαγάγετε το όνομα του τεχνικου, θα εκτυπωθεί με τα αποτελέσματα του ελέγχου της μπαταρίας. 

 

 

8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ SOFTWARE. 
Το Version info επιτρέπει να δεις τις πληροφορίες έκδοσης Software της συσκευής.  

 

Για να ελέγξεις την έκδοση Software: 

Επέλεξε Version Info από το κύριο μενού. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η έκδοση Software της συσκευής. 
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