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© Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.A. 

Възпроизвеждането на настоящия документ, включително частично, без получено разрешение е 

забранено и представлява акт на фалшифициране. Забранена е продажбата и/или употребата, 

директно или посредствено на настоящия документ с цел получаване на печалби и/или за каквато 

и да било друга цел, която не директно посочена или разрешена от фирма Magneti Marelli After 

Market Parts and Services S.p.A. 

 

Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.A. е разработила настоящата инструкция с особено 

внимание, но не носи никаква отговорност за евентуални грешки или пропуски в схемите, 

чертежите, съответствието с кодовете О.Е. и др. и запазва правото си да въвежда промени в 

съдържанието на инструкцията без предварително уведомление. Особено ценни са мненията, 

които сигнализират неточности и всички други забележки на потребителите, благодарение на 

които следващото издание на инструкцията ще бъде още по-изчерпателно. 

 

Гаранционни условия 
 

ОТГОВОРНОСТ 

Клиентът е отговорен за използването на доставеното от фирма MAGNETI MARELLI AFTER MARKET 

PAR TS & SERVICES S.p.A. (наричана по-нататък MMAM) и продадено от дистрибутора съоръжение.  

Клиентът освобождава фирма MMAM и дистрибутора от всякаква отговорност за евентуални щети, 

причинени от неправилното ползване на продуктите и услугите, продавани от дистрибутора и 

закупени от Клиента, възникнали в резултат на използването на тези продукти в несъответствие с 

указанията и последователността на операции, посочена в софтуера и в инструкцията за употреба.   

Клиентът е задължен да използва всички данни и информации, получени от фирма MMAM или от 

дистрибутора, директно или с посредничеството на програми и инструкцията за обслужване, като 

приема, че те могат да бъдат некомплектни и трябва да ги използва, като допълнение към 

собствените си професионални умения. 

ГАРАНЦИЯ 

При приемане на продукта Клиентът е задължен да провери, дали продуктът е в ненарушено 

състояние и да посочи писмено евентуалните увреждания или дефекти в срок от 15 дни от датата 

на приемане на продукта, посочена в документацията на пратката. Дистрибуторът осигурява 

гаранция, обхващаща увреждания и фабрични дефекти, определени от сервизната мрежа на  MMAM, 

която важи 24 месеца от датата на продажба на продукта. Въз основа на тази гаранция 

оторизираните сервизни центрове са задължени да възстановят правилното действие на продукта 

чрез безплатна подмяна или ремонт на повредените части. Гаранцията не обхваща увреждания и 

дефекти, възникнали поради: a) неправилно използване или поддръжка на продукта или от 

неправилното или грешно регулиране на продукта; b) използване на софтуер, интерфейс, елементи 

или експлоатационни материали, които не са доставени от официалната сервизна и продажбена 

мрежа на MMAM; c) неоторизирани неправилни промени или използване на уреда, d) използване на 

продуктите в среда, чиито параметри надвишават посочените за продукта параметри; e) 

неправилна подготовка или поддръжка на работната среда. Всички ремонти в рамките на 

гаранцията се извършват в седалището на фирма MMAM или в оторизираните сервизи освен, ако 

писмено е съгласувано друго или има други директни уточнения със сервизните специалисти.  

Гаранцията не обхваща вредите, възникнали по време на транспорт или в резултат на разкъсана 

опаковка на изпратените за ремонта части, поради неправилно опаковане от Клиента. Доколкото 

писмените уточнения не са различни, разходите за изпращането на продукта за ремонт от 

седалището на Клиента до сервизния център и/или разходите за командироването на служители 

на MMAM или служителите на сервизния център до Клиента са за сметка на Клиента. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА 

 

Преди използване на съоръжението внимателно прочетете 
инструкцията и я съхранявайте на безопасно място. 

1. Използването на неоригинални аксесоари може да доведе до повреждане на съоръжението 
или нараняване на обслужващите лица. 

2. Не зареждайте HYBRID STARTER, ако кабелът на зарядното устройство и/или щепселът са 
повредени. Незабавно сменете повредените елементи. 

3. HYBRID STARTER може да се използва с максималната си ефективност във всякакви 
атмосферни условия (дъжд, сняг, ниски или високи температури), при което трябва 
старателно да спазвате инструкциите, посочени в настоящия документ. 

4. Не потапяйте HYBRID STARTER във вода и/или в други течности. 

5. Не използвайте HYBRID STARTER в съседство на леснозапалими течности и/или материали, 
които не са защитени в подходящи съдове, нито в газова, взривоопасна атмосфера. 

6. Не използвайте HYBRID STARTER при открит пламък или при температури, надвишаващи 
обхвата на работните температури. 

7. Ако съоръжението HYBRID STARTER е изложено на силни удари или е повредено по друг 
начин, трябва да бъде проверено от квалифицирани техници. 

8. Използвайте подходящо работно облекло, защитни ръкавици и очила с цел осигуряване на 
лична безопасност по време на работа в близост до батерията. 

 

Предупреждение! 

Преди използване на съоръжението внимателно 

прочетете инструкцията и я съхранявайте на безопасно 

място. Използването на неоригинални аксесоари може да 

доведе до повреждане на съоръжението или нараняване 

на обслужващите лица. Не потапяйте съоръжението във 

вода и/или в други течности. Не използвайте в съседство 

на леснозапалими течности и/или материали, които не са 

защитени в подходящи съдове, нито в газова 

взривоопасна атмосфера.  Не използвайте при открит 

пламък или при температури, надвишаващи обхвата на 

работните температури. Използвайте подходящо работно 

облекло, защитни ръкавици и очила с цел осигуряване на 

лична безопасност по време на работа в близост до  

   

                                                                                         

 



 

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ HYBRID STARTER 
 

Работно напрежение 12 V  

Пусков ток 4500 A  

Експлоатационен живот (*) 1.000.000 цикли  
Първо зареждане, доставено зарядно 

устройство 30 минути 
 

Време за зареждане, доставено зарядно 

устройство 5 минути 
 

Бързо зареждане (*) 15 - 60 секунди  
Зарядно устройство автоматично  

Напрежение на зареждане 230 V AC  

Изх. напрежение на зареждане 12 V – 1,5 Ah  

Максимално напрежение за зареждане 14.9 V  

Защити срещу пренапрежение  

Щипки изолирани  
Сечение на кабелите 25 mm2; Дължина 45 cm  

Тегло 4,5 kg  

Размери H31 cm x L27,5 cm x P13,5 cm  

Препоръчвано използване За лекотоварни превозни средства  
Типично използване в автомобили с 

акумулатор 
0-140 Ah  

Работна температура -40°C / +70°C  

Защитен корпус срещу удари PPL  

(*) Изчислено за степен на разреждане 50%.    

(**) Свържете директно към заредения акумулатор на превозното средство с работещ двигател и/или към сервизното 

зарядно устройство на акумулатора 30 A. 

 

Акумулаторът HYBRID STARTER генерира пусков ток през първите секунди на началното 
стартиране. Контролният бутон на зареждането с подсветени индикатори позволява проверка на 
състоянието на вътрешното зареждане. С цел извършване на пълна проверка натиснете бутон 
„TEST” в продължение на 10 секунди (5 СВЕТЕЩИ ДИОДИ = ПЪЛНО ЗАРЕЖДАНЕ). 

  



Активна безопасност 

1. Щипките от тип C, положителни и отрицателни, са фиксирани в съответни гнезда 
(патентовани), оборудвани с медна обвивка и гумено покритие, което гарантира 
максимална безопасност. 

2. Направляващите канали блокират кабелите, като предотвратяват опасните провисвания и 
замърсявания. 

3. HYBRID STARTER има собствена суха батерия. Обезопасен е срещу изтичане на електролити.  
Може да бъде поставен в изправено положение и/или да бъде използван в произволно 
положение. 

 

Инструкции за употреба 

ПЪРВО ЗАРЕЖДАНЕ 

Първото зареждане трябва да направите, използвайки доставеното зарядно устройство, като 
поставите специалния щепсел в гнездото на запалката. Зарядното устройство позволява пълно 
зареждане в рамките на 2-5 минути. 

ВНИМАНИЕ! 

Конекторът на запалката трябва да се използва само за зареждане на HYBRID STARTER. Не може да 
се използва като външна захранваща единица. 

БЪРЗО ЗАРЕЖДАНЕ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЕРВИЗНО ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО (НЕ Е ДОСТАВЯНО) 

1. Предпазвайте очите от евентуални непредвидени събития. 

2. Закрепете червената щипка (+) към положителния полюс на зарядното устройство, а 
черната щипка (–) към заземяването. 

3. Включете зарядното устройство и изчакайте, докато спре да генерира ток (1-2 минути). 

4. С цел извършване на пълна проверка натиснете бутон „TEST” в продължение на 10 секунди 
(5 СВЕТЕЩИ ДИОДИ = ПЪЛНО ЗАРЕЖДАНЕ). 

5. Изключете зарядното устройство. 

6. Веднага поставете щипките обратно в техните гнезда, отстрани на съоръжението. 

БЪРЗО ЗАРЕЖДАНЕ ОТ АВТОМОБИЛ НА ПЪТНА ПОМОЩ 

1. Предпазвайте очите от евентуални непредвидени събития. 

2. Закрепете червената щипка (+) към положителния полюс на акумулатора, който искате да 
заредите, а черната щипка (–) към заземяването на двигателя (шасито). Уверете се, че двата 
кабела не допират до вентилаторите, ремъците или други движещи се части. 

3. По време на стартиране на двигателя стойте настрани от акумулатора. 

4. С цел извършване на пълна проверка, след включване на двигателя натиснете бутон „TEST” 
в продължение на 10 секунди (5 СВЕТЕЩИ ДИОДИ = ПЪЛНО ЗАРЕЖДАНЕ). 

5. Веднага поставете щипките обратно в техните гнезда, отстрани на съоръжението. 

6. Изключете двигателя. 

  



ИЗПОЛЗВАНЕ ЗА АВАРИЙНО СТАРТИРАНЕ 

1. Проверете състоянието на вътрешно зареждане и в случай на РАЗРЕДЕНО състояние 
заредете съоръжението. 

2. Предпазвайте очите от евентуални непредвидени събития. 

3. Закрепете червената щипка (+) към положителния полюс на акумулатора, който искате 
да заредите, а черната щипка (–) към заземяването на двигателя (шасито). Уверете се, 
че двата кабела не допират до вентилаторите, ремъците или други движещи се части. 

4. По време на стартиране на двигателя стойте настрани от акумулатора. 

5. Веднага поставете щипките обратно в техните гнезда, отстрани на съоръжението. 

ВНИМАНИЕ! 

Ако двигателят не стартира при първия опит, не повтаряйте опита. Преди за направите пореден 
опит за включване на двигателя, оставете HYBRID STARTER включен към акумулатора на 
автомобила, изискващ ремонт най-малко за около 1 минута и/или направете БЪРЗО ЗАРЕЖДАНЕ 
ОТ АВТОМОБИЛ НА ПЪТНА ПОМОЩ. 

ОБЕЗВРЕЖДАНЕ 

Настоящият продукт може да съдържа вещества, които могат за бъдат вредни за околната среда и 
човешкото здраве, ако не бъде обезвреден по съответен начин. Поради това Ви предоставяме 
информация, за да се предотврати изпускането на такива вещества и да се подобри  използването 
на естествените ресурси. Електрическите и електронни уреди не трябва да се изхвърлят с 
обикновените битови отпадъци, а да се предават в специални центрове за разделно събиране на 
отпадъци с цел правилното им преработване. Символът на задраскана кофа за смет, нанесен върху 
продукта, информира за необходимостта от съответното обезвреждане на продукта след изтичане 
на експлоатационния му живот. По този начин може да се предотврати неправилната преработка на 
съдържащите се в такива продукти вещества или неправилното използване на техните елементи и 
да не се вреди на околната среда и човешкото здраве.  Освен това допринасяме за събирането, 
рециклирането и обезвреждането на много материали, съдържащи се в такива продукти. За тази 
цел производителите и дистрибуторите на електрически и електронни съоръжения организират 
съответни системи за събиране и обезвреждане на такова оборудване. След изтичане на срока на 
експлоатация на продукта трябва да се свържете с Вашия дистрибутор, за да получите информация 
относно начина на обезвреждане. Обезвреждането на продукта по начин, различен от описания по-
горе подлежи на санкции съгласно местните законови разпоредби, действащи в държавата, в която 
продуктът е обезвреждан. Препоръчваме предприемане на други, полезни за околната среда мерки, 
като рециклиране на вътрешната и външна опаковка, в които е доставен продукта. С Ваша помощ 
можем да ограничим количеството на естествените ресурси, използвани за изработка на 
електрическо и електронно оборудване, да минимизираме използването на сметищата за 
обезвреждане на продуктите и да подобрим качеството на живот, предотвратявайки изпускането 
на потенциално вредни вещества в околната среда. 
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