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● Sketch： 

 

●Overviews： 

★ 7S is a kind of voltage type battery capacity tester, it 

can test the voltage and capacity of battery, and display them 

with intuitive battery symbol and percentage. Users can know 

the state of battery in time. 7S has function of memory. It is 

suitable for mobile and portable equipments、e-bike、balance 

cars、cleaning machines、instruments、ups and so on. 

● Application： 

★ 7S is suitable for lithium batteries, lead-acid batteries 

which working voltage is from 5V to 70V. 

● Basic parameters： 

 Parameter Min Type Max Unit 

Working voltage 5.0  70.0 V 

Working dissipation  8.0 10.0 mA 

Sleep dissipation   15 uA 

Voltage accuracy  ±3.0  ％ 

Capacity accuracy  ±3.0  ％ 

Backlight on current  40.0 50.0 mA 

Backlight off current  30.0 40.0 mA 

Temperature range 0 20 35 ℃ 

Weight 

 

 

23 g 

Size 57×30×12 mm 

● Connect： 
★  7S provides a connector consists of plug, black line and 

red line. Connect the black line to the negative, the red line to 

the positive, the plug to the socket of 7S. Then, power on or 

turn on the switch, it will be work. As shown below:  

 

● Install： 

★ 7S is fixed by buckles, so it is easy to install. First, open 

one rectangular orifice on the panel according to the size. Then 

put 7S into the rectangular orifice, and make sure the buckles 

are locked. 

 
● Use setting： 

★  When turn off，hold on the“K-”key on the back and 

power on. 7S displays the present specification. Use“K+”and

“K-”keys to adjust specifications, select suitable specification 

you need, then press the“OK”key on the front. 7S will be 

work normally (correspond code as below form). 

Lithium-ion Code Lead-acid Code 

2 cells 2C 12VPb Pb1 

3 cells 3C 24VPb Pb2 

4 cells 4C 36VPb Pb3 

5 cells 5C 48VPb Pb4 

6 cells 6C 

7 cells 7C 

8 cells 8C 

9 cells 9C 

10 cells 10C 

11 cells 11C 

12 cells 12C 

13 cells 13C 

14 cells 14C 

15 cells 15C 

 

          

            

            

           

 

         

  

       

           

     

         

         

          

         

 

      

         

         

      

      

   

● Accessory： 

★  One connector with two lines, 20mm in length. If it is 

short, please lengthen it by yourself. 

    

              

        

          

          

          

     

 

 

Ukazatel kapacity baterie
—Programování ukazatele—

 ★ Stisknutím tlačítka“K+”na zadní straně přístroje nastavíte  
funkci režimu. 7S má dvě funkce: F0 a F2. Použijte tlačítko“K+”pro 
výběr funkce F0 nebo F2. Pro potvrzení výběru stiskněte tlačítko ”OK” 
na přední straně, tím spustíte zvolenou funkci. Výchozí funkce je F2.

         
 

        
          
       

    
         

       

          
  

       
         

       
          

              
          

       

 !"!#$%&'ícení!!" #$ %&ále zapnutý, '() * +,-%.ícení jsou 
stále zapnuté/

       
          

       

      
           

     

   

       
           

     

  

            
                 
          

!

 !"!Úsporný režim!!" #$ %řepne do úsporného režimu 
&'()*+, %- (.#/ 012 3 %-4#5ícení se vypne. Stiskněte tlačítko
 “OK”, LCD a podsvícení se zapne na 10s.

  

       
          

      
  

 Stisknutím tlačítka! !""#$ %$&#í straně přístroje 
nastavíte režim displaye# $%&' (á tři typy režimu displaye. Ke změně 
nastavení režimu displaye použijte tlačítko!!"". Stisknutím 

tlačítka!#!", zapnete zvolený režim.

         
    

 
       

         
  

!"# !$%&'()* +,(-ů ) '.,/01-!!" #$%&'#()* +,ávající stav 
kapacity voltů a procent. Stisknutím tlačítka!-."#$ěníte 
zobrazení /0+12'3*4

      
        

+*&4*.-'5* $6 4'+'42-07

!!"#$%&'( )*&+ů!!" #$%&'#()* +$(#* ,-ávající stav voltů.
%:  Display procent: 7S zobrazuje pouze stav procent.

● Upozornění a záruka：

 ★ Při používání nebo skladování nesmí být 7S vystaven přímému slunci 
nebo nesmí být v prostředí se silným ultrafialovým zářením, např. v zimě (＜ 
-20℃) a v létě (>60℃), to může vést ke zkrácení životnosti LCD displaye.

★ Jakékoli vady nezpůsobené neodborným zacházením, budou opraveny 

zdarma do jednoho roku od zakoupení přístroje.




