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VAROVÁNÍ 

Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a dodržujte všechna 

bezpečnostní upozornění! Nedodržování pokynů a upozornění může vést k poranění osob, 

škodám na přístroji nebo vašem majetku. Uschovejte si originální balení, doklad o koupi a 

tento návod pro použití v budoucnosti! V případě postoupení výrobku odevzdejte i tento 

návod. Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda není balení poškozené a zda je obsah 

balení kompletní! 
 

1. POUŽÍVÁNÍ DLE URČENÍ 

Power Pack slouží jako pomocné startovací zařízení pro motorová vozidla s 12 V palubní sítí. Pomocí integrovaného 

kompresoru je možné nahustit pneumatiky automobilů, jízdních kol, míče atd. Zabudovaná olověná baterie se dá nabíjet 

buď nabíječkou do sítě nebo 12 V nabíjecím kabelem do vozidla. Power Pack je navíc vybaven LED svítidlem, které můžete 

používat jako pracovní světlo. Jakékoliv jiné použití než výše popsané bude mít za následek poškození tohoto výrobku, navíc 

bude doprovázeno riziky, jako jsou např. zkrat, požár, zásah el. proudem atd. Tento výrobek není určený k použití dětmi nebo 

osobou s omezenými mentálními schopnostmi a ani osobami bez požadovaných odborných znalostí. Děti je nutné držet z 

dosahu výrobku. K použití dle určení patří i dodržování všech informací uvedených v tomto návodu, obzvláště dodržování 

bezpečnostních upozornění. Jakékoliv jiné použití se považuje za použití v rozporu s určením a může vést k věcným škodám 

a ÚJMĚ na zdraví. Společnost EAL GmbH nepřebírá žádné ručení za škody, které vzniknout následkem použitím v rozporu s 

určením. 

CZ Startovací zdroj 3v1 
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2. ROZSAH DODÁVKY 

1 x Power Pack  

1 x Nabíječka do sítě  

1 x 12 V nabíjecí kabel do motorového vozidla  

 

SPECIFIKACE 

Napětí akumulátoru: 12 V Kapacita akumulátoru: 7  Ah Hmotnost: 3,755 kg 

Max. proud pomocného Kompresor: max. 18 bar 

startovacího zařízení: 60 A (špička 600 A)  

3. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 

• Výstražný trOJÚHELNÍK označuje všechny důležité pokyny pro bezpečnost. Vždy se nimi řiďte, v opačném 

případě byste se mohli zranit nebo zařízení poškodit. 

• Děti si nesmí se zařízením hrát. 

• Čištění a uživatelskou ÚDRžbu nesmějí děti provádět bez dozoru. 

• Obalový materiál nenechte ležet bez dohledu. Pro děti to může být nebezpečná hračka! 

• Tento produkt používejte pouze v souladu s ÚČely, pro které je určený! 

• Výrobek neupravujte ani nerozebírejte! 

• Kvůli vlastní bezpečnosti používejte pouze příslušenství nebo náhradní díly, 

které jsou uvedeny v návodu, nebo jejichž používání výrobce doporučuje! 

• Tento produkt používejte pouze v souladu s ÚČely, pro které je určený! 

• Výrobek neupravujte ani nerozebírejte! 

• Kvůli vlastní bezpečnosti používejte pouze příslušenství nebo náhradní díly, které jsou uvedeny v návodu, 

nebo jejichž používání výrobce doporučuje! 

• Při manipulaci s olověnými bateriemi používejte vždy ochranné brýle a ochranný oděv. 

• Olověné baterie obsahují agresivní žíravé kyseliny. Zabraňte kontaktu pokožky a očí s kapalinami z 

olověné baterie! Olověné baterie nikdy nerozebírejte! Zasažené části pokožky důkladně umyjte vodou a 

mýdlem. Vypláchněte Pokud se kyselina dostala do oka, okamžitě ho vypláchněte pod tekoucí 

vodou nejméně 10 minut! Potom okamžitě vyhledejte lékaře! 

• Pokud se kyselina dostane na vaše oblečení, ihned ho vyperte ve velkém množství vody s mýdlem! 

• Při manipulaci s bateriemi nebo nabíječkami nenoste nikdy prsteny, řetízky, hodinky apod. 

Zkratování kontaktů akumulátoru způsobí nebezpečí popálení a výbuchu! 

• Power Pack je určený jen pro pomocné startovací zařízení motorového vozidla s vlastní baterií. Power Pack 

nemůže nahradit baterii vozidla. 

• Svorky na póly držte v příslušných držácích, aby nemohlo dojít ke zkratu, pokud se Power Pack nepoužívá. 

• Nepokoušejte se demontovat a vyměnit baterii zařízení Power Pack. Pokud by skončila životnost baterie, 

zlikvidujte kompletní zařízení Power Pack v souladu s místními předpisy. 

• Baterii zařízení Power Pack nenabíjejte pomocí poškozené nabíječky. 

• K nabíjení zařízení Power Pack použijte dodané příslušenství. 

• Nikdy se nepokoušejte používat startovací pomůcku při zamrznuté baterii, hrozí nebezpečí výbuchu. 
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4. VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ 

odpovídá 

směrnicím ES 

 
kryt s ochrannou 

izolací (třída    

ochrany II). 

přečtěte si 
návod k použití 

 
označený elektrický přístroj 
se nesmí likvidovat s domá- 
cím odpadem 

pojistka, zde: 1.0 A 

 

splňuje požadavky § 21 
zákona o bezpečnosti 
výrobků (ProdSG) 

 
přístroje s tímto označením 
se mohou provozovat pouze v 
mácnosti (suché prostředí) 

bezpečnostní transformátor Faile- 
Safe (v případě poruchy se trvale 

F vypne) 

Označení v souladu s § 17 zákona 
o bateriích (BattG): Konečný 
spotřebitel je podle zákona povinen 
ho vrátit prodejci nebo odevzdat na 
vhodném sběrném místě za ÚČelem 
řádné likvidace. 

 

5.NABÍJENÍ POWER PACKU 

Power Pack se dodává částečně nabitý. Po zakoupení nebo před prvním použitím kompletně nabijte Power Pack. 

6.1. NABÍJENÍ POMOCÍ NABÍJEČKY DO SÍTĚ 

Spínač startovací pomůcky otočte do polohy OFF. Dutý konektor nabíječky do sítě zasuňte do nabíjecí zásuvky Power 

Packu. Nabíječku do sítě nyní zasuňte do zásuvky. Kontrolka LED nyní svítí červeně. Při prvním procesu nabíjení nechte 

Power Pack připojený 24 hodin, pro všechna ostatní nabíjení nebo přímo po použití maximálně 20 hodin. Pokud je baterie 

zcela nabitá, rozsvítí se zelená kontrolka LED. Po nabití nejdříve vytáhněte ze zásuvky nabíječku do sítě a potom vytáhněte 

dutý konektor z nabíjecí zásuvky nabíjecího zdroje. Nabíjecí zásuvku zavřete pomocí uzavírací zátky. Pokud nyní stisknete 

tlačítko s kontrolou stavu nabití, kontrolka LED se rozsvítí zeleně. 

 



35  

• NABÍJENÍ POMOCÍ NABÍJECÍHO KABELU DO VOZIDLA 

Spínač ke startování otočte do polohy OFF (poloha 1 v přehledu). Dutý konektor nabíjecího kabelu do vozidla zasuňte do 

nabíjecí zásuvky Power Packu. Nyní zasuňte 12 V zástrčku do 12 V zásuvky ve vašem vozidle. Kontrolka LED nyní svítí 

červeně. Nabíjecí zdroj nabíjejte přibližně 6 - 8 hodin. 
 

POZOR: Power Pack nabíjejte pouze během jízdy nebo při běžícím motoru, 

v opačném případě hrozí nebezpečí, že se baterie startéru vozidla vybije. 
 

Pokud je baterie zcela nabitá, rozsvítí se zelená kontrolka LED. Po nabití nejdříve vytáhněte ze zásuvky vašeho vozidla 12 V 

zástrčku, potom vytáhněte dutý konektor z nabíjecí zásuvky Power Packu. Nabíjecí zásuvku zavřete pomocí uzavírací zátky. 

Pokud nyní stisknete tlačítko s kontrolou stavu nabití, kontrolka LED se rozsvítí zeleně. 

• POMOCNÉ STARTOVACÍ ZAŘÍZENÍ 

Zkontrolujte, zda je nabíjecí zdroj zcela nabitý.  Za tím ÚČelem stiskněte tlačítko s kontrolkou stavu nabití.  Pokud 

kontrolka LED svítí zeleně, Power Pack je připravený k použití. 

Funkce pomocného startovacího zařízení Power Packu je vhodná pouze pro vozidla s 12 V palubním 

napětím. Nejdříve si přečtěte návod k obsluze vašeho vozidla, zda a jak se může používat externí 

pomocné startovací zařízení. Moderní vozidla jsou vybavena citlivou elektronikou a 

řídicím jednotkami, které by se při nesprávném postupu mohly poškodit. 

• PŘIPOJENÍ POWER PACK (VOZIDLA SE ZÁPORNOU KOSTROU) 

Vypněte zapalování a všechny elektrické spotřebiče (rádio, osvětlení, vytápění zadních oken, vytápění sedadel atd.) ve 

vašem vozidle. Zatáhněte parkovací brzdu. Spínač ke startování otočte do polohy OFF. Nejdříve připojte červenou (+) svorku 

na póly ke kladnému pólu baterie vašeho vozidla. Až potom připojte černou (-) svorku na póly, pokud možno co nejdále od 

baterie, k bloku motoru nebo k podvozku (žádné lakované části). Pokud je Power Pack správně připojený, svítí indikátor 

ochrany proti přepólování zeleně. V opačném případě svítí indikátor ochrany proti přepólování červeně a zazní výstražný 

tón. V takovém případě zkontrolujte připojení svorek na póly a opravte je. Nyní otočte spínač pro pomocné 

startovací zařízení do polohy ON. 

• POKUD O STARTOVÁNÍ 

Nastartujte motor. Nedopusťte, aby byl startér v činnosti déle než 6 sekund. Baterie Power Packu není vhodná na delší 

pokusy o nastartování. Vždy mezi dvěma pokusy o nastartování musí být přestávka v trvání minimálně 5 minut. Pokud 

motor ani po několika pokusech nenaskočí, zastavte pomocné startovací zařízení a vyhledejte příčinu poruchy. 

 

• ODSTRANĚNÍ POWER PACK 

Spínač pomocného startovacího zařízení otočte do polohy OFF. Nejdříve odstraňte černou (-) svorku na póly, naviňte kabel a 

svorku na póly připevněte na příslušný držák. Potom odstraňte červenou (+) svorku na póly, naviňte kabel a svorku na póly 

připevněte na příslušný držák. Toto pořadí vždy dodržujte. Power Pack opět nabijte. 

7 ÚDRŽBA A OŠETŘOVÁNÍ 

 
7.1 ÚDRŽBA 

Power Pack skladujte v suchém prostředí bez výskytu mrazu. Pokud se Power Pack delší dobu nepoužívá, nabíjejte ho v zimě 

každé 2 měsíc a v létě každý měsíc. 
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Výměna pojistky u 12 V nabíjecího kabelu do vozidla. 

Rýhovanou matici na hrotu 12 V zástrčky otáčejte proti směru hodinových ručiček, dokud se tato neuvolní ze zástrčky, a 

sejměte ji. Pojistka je uvolněná a můžete ji vytáhnout ze zástrčky. Vyměňte ji za novou pojistku se stejným výkonem a 

rýhovanou matici našroubujte zpět na zástrčku. 

 
Pojistka: 6,0 x 30 mm, F, 2 A, 250 V 

7.2 ÚDRŽBA 

Před čištěním vždy vypněte Power Pack. Kryt Power Pack čistěte suchou jemnou utěrkou. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí 

prostředky nebo prostředky s obsahem rozpouštědla. Zabraňte vniknutí kapalin do vnitřku zařízení. 
 

8. POKYNY NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Elektrická zařízení nelikvidujte prostřednictvím domácího odpadu! Vyřazené elektrické a elektronické přístroje 

se musí sbírat odděleně a odevzdat na ekologickou recyklaci. O možnostech likvidace vyřazených elektrických a 

elektronických přístrojů se můžete blíže informovat u vaší obecní nebo městské správy. 

 
Ze zákona jste povinni baterie a akumulátory vrátit zpět. Po použití je můžete vrátit zpět nám, odevzdat je 

komunálnímu sběrnému dvoru nebo dokonce i místnímu prodejci. Baterie obsahující škodlivé látky jsou 

označeny symbolem, který se skládá z přeškrtnutého kontejneru na odpad, a chemického symbolu (Cd, Hg nebo 

Pb) těžkého kovu, který určuje jeho klasifikaci jako znečišťující látky. 
 

 


