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GİRİŞ

Yeni akü değiştirme aracınızı kullanmadan önce lütfen bu bilgileri dikkatla okuyun

Akü Değiştirme Aracınızı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Exide olarak, yatırımınız 
sonucunda uzun yıllara dayanan başarılı bir işiniz olacağına inanıyoruz ve amacımız 
olabildiğince güncel kalmanızı sağlamaktır.

Aracınıza en son yazılım ve araç verilerinin en son sürümünü yüklediğinizden emin olmak için, 
daha önce onunla çalışmaya başlamak için, Yazılım Güncelleme hakkındaki sayfa 11'deki 
talimatlarımızı izlemenizi öneririz. 

Lütfen aracı kullanırken bu kılavuza bakın ve herhangi bir sorun yaşarsanız distribütörünüzle 
temas kurmaktan çekinmeyin.

Güvenlik Bilgisi

 Aküleri kullanırken daima göz koruması kullanın.

 Aküleri çocuklardan uzak tutun.

 Sigara içmeyin, açık alevden kaçının veya pillerin yakınında kıvılcım yaratmayın.

 Patlama tehlikesi. Aküler şarj sırasında ve sonrasında patlayıcı bir hidrojen ve oksijen
karışımı yayar.

 Aşındırıcı tehlike. Gözleri, elleri ve giysileri korumak için koruyucu ekipman kullanın

Ürün Detayları:

Günümüzün bazı araçlarında kullanılan modern akü yönetim sistemleri, akülerin her takılışında 
sistemlerinin yeniden yapılandırılmasını gerektirir, BRT-12 bu modern araçlarda depolanan akü 
verilerini yeniden yapılandırmanıza izin verir.

BRT-12, yeni pil bilgilerini hızlı ve basit bir şekilde girmenizi sağlar, ayrıca geçerli akünün 
ayrıntılarını da görüntüleyebilir.

USB bağlantısı

LCD Ekran

Çok Fonksiyonlu 
Tuş Takımı

16 Pin J1962 
Teşhis fişi
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EKRAN VE TUŞ TAKIMI

Oklar imleci 
ekranın etrafında 
kontrol eder

OK (Tamam) 
Düğmesi seçilen 
seçeneği onaylar.

Mini USB konnektörü, aleti bir PC üzerinden 
güncellerken kullanılır.

ESC Düğmesi bir 
işlemi iptal eder veya 

menüden döner



Page 5 BRT-12 – Battery Replacement Tool 

KULLANICI ARAYÜZÜ

Yön Tuşları

 Ok tuşları menüler arasında gezinmek için
kullanılır

 Ok düğmesi bir seçimi onaylamak için kullanılır.

 ESC düğmesi önceki ekrana geri dönmek için
kullanılır.

Mini USB konektörü, aracı ek yazılımla güncellemenizi 
sağlamak için bir PC'ye bağlanmak için kullanılır.

J1962 konektörünün güç almak ve belirli bir araçla iletişim 
kurmak için araç OBD soketine bağlanması gerekir.

Bu, 2000'den itibaren herhangi bir benzinli araca ve 2004'ten 
itibaren herhangi bir dizel araca standart olarak takılmıştır.
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İLK KEZ KULLANIM

Pil Değiştirme Aracı ilk kez çalıştırıldığında, aracı kullanmak istediğiniz dili seçmeniz gerekir. 
Bu ekran, istediğiniz zaman girip değiştirebilmenize rağmen, aracın yalnızca ilk açılışında 
görünür.

Akünün aletle çalışacak minimum voltaj sağlayabildiğinden 
emin olun.

Kontak anahtarının "kilit" konumunda olduğundan emin olun.

Akü Değiştirme Aletini 16 Pimli Diyagnoz fişini kullanarak bir 
araca 16 Pim'li diyagnostik soketi olan herhangi bir araca 
bağlayın.

Araç ekranı EXIDE adını göstermelidir. Başka bir durumda 
bağlantıyı doğrulayın.

Ekran size “dil seç” ekranını sunacaktır.

 Aracı kullanmak istediğiniz dili seçin.

Sistem kayıt olur ve seçiminizi hatırlar.

Akü Değiştirme Aracı, çalıştırmak istediğiniz aracı seçmenizi 
sağlamak için varsayılan ana ekrana dönecektir.

Bu aracı kullanıyorsanız, akünün değiştirilmesi bölümüne 
bakın, aksi takdirde kontağın araçta kapalı olduğundan emin 
olun ve aleti Teşhis soketinden çıkarın.
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SEÇENEKLER MENÜSÜ

Ana Menü Ekranı

Bu, aracın Ana ekranıdır. Buradan aracı seçebilir, dili 
değiştirebilir ve bilgi ekranını görüntüleyebilirsiniz.

Aküyü Değiştir işlemini başlatmak için bu seçeneği seçin.

Farklı dilleri seçmek ve ayarlamak için bu seçeneği seçin.

Bilgi ekranı
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AKÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

Artık yeni aküyü araç için onaylamak ve akü aralığındaki akü ile ilgili arızaları iptal etmek için 
Akü Değiştirme Aracını kullanmaya hazırsınız.

Örnek Sistem: 

Önce anahtarın ateşlemede olmadığından emin olarak eski 
aküyü yenisiyle değiştirin.

Akü Değiştirme Aletini 16 Pim'li Diyagnoz fişini kullanarak bir 
araca bağlayın. Araç daha sonra açılır ve EXIDE adını 
gösterir. Başka bir durumda bağlantıyı doğrulayın.

Araç sizi Ana Menü ekranına götürecektir.

Tuş takımını kullanarak akü değiştirme seçeneğine gidin ve 
Tamam'a basın.

Menülerde yukarı ve aşağı gezinmek için tuş takımını 
kullanarak size aşağıdaki seçenekler sunulur:

Üreticiyi seçin. Ardından kontağı açmanız istenecektir
İşlevi seçin. 

Aküyü Doğrula'yı seçin

Ekrandaki talimatları izleyin

 Aküyü Doğrula'yı seçin.

 Ekrandaki talimatları izleyin
o Sistem araca yeni bir akü kaydedecek.

o Akü doğrulamasının başarıyla sonuçlandığı 
konusunda bilgilendirileceksiniz.
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ÖN AYAR DİLİ DEĞİŞTİRME

Aracın görüntülediği dili değiştirmek isterseniz, bu seçeneği seçebilir ve kullanmak istediğiniz 
dili seçebilirsiniz. Bu, siz tekrar değiştirene kadar bellekte saklanır.

Tuş takımını kullanarak Dil seçeneğine gidin ve Tamam'a 
basın.

 Aracı kullanmak istediğiniz dili seçin.
Sistem kayıt olur ve seçiminizi hatırlar.

Seçilen Dil artık kullanılan varsayılan dil olacaktır.
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OKUMA ÜNİTESİ BİLGİLERİ

Tuş takımını kullanarak Bilgi seçeneğine gidin ve Tamam'a 
basın.

Bilgi ekranı, birimin Seri numarası ve ürün kimlik numarası ile 
birlikte bir uyarı ile görüntülenir.

El cihazınızın seri numarasını belirlemek için teknik 
destek ile bu ekrana gitmeniz istenebilir
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YAZILIM GÜNCELLEMESİ

Genel Bakış: 

Yazılım güncellemeleri Exide BRT-12 web sitesinden indirilebilecek bir güncelleme paketi 
aracılığıyla yapılır. www.spsupport.com/exide 

Ayrıca doğrudan CD'den sizi web sitesindeki uygun sayfaya yönlendiren bir bağlantı da vardır.

Gerekirse yardım için uygulama paketini kullanım kılavuzunu kullanarak uygulama paketini 
indirip yükleyin.

Paket kurulduktan sonra, ahizeyi en son yazılıma güncellemek için ekranda gösterilen adımları 
takip etmeniz yeterlidir.

Minimum Gereksinimler: 

Windows PC  Windows XP/Vista/7 
5MB boş disk alanı
Free USB bağlantı noktası

http://www.spsupport.com/exide
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ÖZELLİKLERİ 

Özellikleri: 

 Yüksek kontrastlı, okunması kolay OLED grafik ekran.

 PC USB ve Internet üzerinden güncellenebilir.

 Sadece 6 düğme ile kolay kullanım.

 Aracın 12 Volt J1962 teşhis soketinden güç alır.

 Sağlamlaştırılmış kauçuk elastomer körüklü el tipi tasarım.

Nitelikleri: 

 J1850 VPW / PWM

 ISO Yüksek ve Düşük Hız
 CAN

 Hata Toleranslı CAN



Page 13 BRT-12 – Battery Replacement Tool 

TELİF HAKKI VE GARANTİ

Telif Hakkı: 

BRT-12 aracı SP Diagnostics tarafından üretilmiştir ve içinde bulunan veya onunla ilişkili 
donanım veya yazılımın herhangi bir parçasını yaymak, kaynak kodunu çözmek, tersine 
mühendislik yapmak veya sökmek kesinlikle yasaktır ve uluslararası yasalarla korunmaktadır.

Garanti: 

Bu aracın, satın alma tarihinden itibaren üç yıl süreyle malzeme ve işçilik açısından kusursuz 
olduğu garanti edilir. Exide ve üretici, isteğe bağlı olarak, üniteyi onaracak veya yeniden 
üretilmiş bir aletle değiştirecektir. Bu sınırlı garanti yalnızca BRT-12 aleti için geçerlidir ve diğer 
ekipman, statik hasar, su hasarı, aşırı gerilim, düşürme ünitesi veya sahibin yanlış kullanımı da 
dahil olmak üzere yabancı sebeplerden kaynaklanan hasarları kapsamaz. Exide ve üretici, bu 
garantinin ihlali nedeniyle meydana gelebilecek herhangi bir tesadüfi veya dolaylı zarardan 
sorumlu değildir. Mal sahibi üniteyi sökmeye veya kablo tertibatını değiştirmeye çalışırsa garanti 
geçersizdir.
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