
 

 

Pomocné startovací kabely  

Návod k obsluze 

Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité informace k uvedení výrobku do provozu, jeho 

obsluze a správnému fungování. 

Vážení zákazníci,  

děkujeme Vám za nákup startovacích kabelů. Doufáme, že budete s výrobkem maximálně spokojeni.  Tento návod k obsluze si 

ponechte, a v případě půjčení nebo prodeje výrobku jej nezapomeňte přiložit. 

Dodávané startovací kabely jsou vhodné pro propojení dvou automobilů, které mají baterie s napájením 12V nebo 24V. 

Bezpečnostní pokyny 

V případě vzniku jakýchkoliv škod plynoucích z nedodržení tohoto návodu pozbývá 

výrobek záruku. Následně prodejce neručí za vzniklé škody takto vzniklé. Dále prodejce 

nenese jakoukoliv odpovědnost za škody a úrazy vzniklé neodborným použitím výrobku, 

zacházením, zásahem, případně nedodržením bezpečnostních předpisů při nakládání 

s výrobkem. 

 

Postup při propojení dvou vozidel (baterií) 

1. Při koupi kabelu ověřte u prodejce na jakou zátěž ampér je konstruován.  

2. Dále zkontrolujte, zda mají obě baterie stejné napětí tj. 12V nebo 24V. 

3. Nastartujte vozidlo, z jehož baterie budete startovat. 

4. Propojte kladné póly (+) obou baterií červeným kabelem. Začněte vždy baterií, kterou chcete dobít!  

5. Dále připojte černý kabel (-) k zápornému pólu baterie, která bude použita pro dobíjení, a druhý konec kabelu připojte 

ke karoserii vozidla s vybitou baterií. NIKDY nepřipojujte záporný pól kabelu k baterii, kterou chcete dobít. Mohla by 

přeskočit jiskra, nebo by mohlo dojít ke vznícení baterie. 

6. Nastartujte vozidlo s prázdnou baterií. V případě, že se vozidlo nepodaří nastartovat, pokuste se o to znovu nejdříve za 

1 minutu. 

7. V případě, že se povede vozidlo nastartovat, doporučujeme Vám nezhasínat motor a vydat se na krátkou projížďku, 

která oživí baterii. 

8. Odpojování kabelů provádějte vždy v opačném pořadí, než jste je připojili. 

9. V případě, že se nepovede vozidlo nastartovat, tak kontaktujte autoservis. 

 

 

Záruční podmínky 

Záruka je stanovena na 24 měsíců. Při koupi výrobku si jej pečlivě překontrolujte.  Záruka se nevztahuje na vady způsobené 

nedodržením tohoto návodu, neodborným použitím nebo na vady a škody, jež vzniknou zásahem do výrobku. 

 

Životní prostředí 

Výrobek nelikvidujte v komunálním odpadu. Odevzdejte jej do sběrného dvora nebo na jiné určené místo. Při likvidaci výrobku 

dbejte zákonných norem a buďte šetrní k životnímu prostředí. 

 

Tento návod se vztahuje na Startovací kabely 200A – 1500A, které prodává společnost Světluška, s.r.o. 


