Nikdy se nepřipojujte k zápornému pólu prázdné baterie, mohla by přelétnout jiskra,
která může způsobit vznícení výbušných plynů.

Pomocné startovací kabely

Nyní nastartujte vozidlo s prázdnou baterií!
Pokud se vám nepodaří nastartovat do 10 sekund, tak startování přerušte a nový pokud proveďte
nejdříve za půl minuty.
Pokud se vám nepodaří vozidlo ani po několika pokusech nastartovat, kontaktujte prosím váš autoservis.

Obj. č.: 85 24 84
85 24 85

Odpojování proveďte v opačném pořadí. Nejprve odpojte černý kabel od záporného pólu a poté odpojte
červený kabel od kladného pólu.
Nezhasínejte vozidlo, které se vám podařilo nastartovat, ale raději s vozidlem ujeďte kratší vzdálenost,
aby mohl alternátor baterii dobít.

Recyklace
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Vážení zákazníci,

Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup pomocných startovacích kabelů.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku
do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste
jim odevzdali i tento návod.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Záruka
Na pomocné startovací kabely poskytujeme záruku 24 měsíců.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení,
nedodržení návodu k obsluze nebo změn na přístroji, provedených třetí osobou.

Účel použití
Tyto kabely na propojení autobaterií jsou vhodné pro propojení dvou automobilů,
které mají 12 nebo 24 V baterii.

Technické údaje
Obj.č.

Bezpečnostní pokyny

Parametry
2

Pokud vzniknou škody nedodržením tohoto návodu na použití, zanikne nárok na záruku!
Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly! Nezodpovídáme za věcné
škody, úrazy osob, které byly způsobené neodborným zacházením nebo nedodržováním
bezpečnostních předpisů. V těchto případech zaniká jakýkoliv nárok na záruku!
Nejprve zkontrolujte, zdali obě baterie mají stejné napětí (12V) a stejnou kapacitu (Ah)!
Porovnejte údaje na štítcích.

Propojovací kabel 16 mm
3
Pro benzínové motory 12 a 24 V do 2.500 m

85 24 84

Maximální délka 2 x 3 m

85 24 85

Propojovací kabel 25 mm
Pro benzínové motory 12 a 24 V do 5.500 m3,
3
dieselové motory do 3.000 m
Maximální délka 2 x 3,5 m

2

Správné zapojení propojovacích kabelů
Nejdříve nastartujte vozidlo, jehož baterie bude použita pro nabíjení vybité baterie!
Propojte kladné póly (+) obou baterií červeným propojovacím kabelem, začněte u vybité baterie!

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Nyní připojte černý propojovací kabel k zápornému pólu (-) baterie, která bude použita pro dobíjení

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!

a druhý konec připojte k motoru nebo karosérii vozidla s vybitou baterií!
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