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

Reprodukce tohoto dokumentu také částečná, bez souhlasu je zakázaná a je činem pozměňování. Kromě 

toho je zakázán prodej a/nebo v každém případě použití, přímé nebo nepřímé tohoto dokumentu za účelem 

dosažení zisku a/nebo pro jakýkoliv jiný účel, který nebyl přímo předpokládaný nebo povolený firmou 

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

 

Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.A. s výjmečnou pozorností vypracovala tento návod na 

obsluhu, ale nenese žádnou odpovědnost za případné chyby nebo nedostatky ve schématech, výkresech, 

shodě s kódy O.E. apod. a vyhrazuje si právo k uvedení změn v jeho obsahu bez povinnosti předchozího 

vyrozumění o tom. Zejména uváítáme komentáře, signalizaci neshod a veškeré náměty ze strany uživatelů, 

které způsobí, další vydání návodu bude bezchybné. 

 
Záruční podmínky 
 

ODPOVĚDNOST 

Klient nese zodpovědnost za použití zařízení dodaného firmou MAGNETI MARELLI AFTER MARKET PAR TS 

& SERVICES S.p.A. ) v další části zvanou MMAM) a prodávaného distributorem. Klient zprošťuje MMAM a 

distributora jakékoliv odpovědnosti za případné škody způsobené nesprávným použitím výrobků a služeb 

prodaných distributorem a koupených Klientem, které jsou následkem použití těch výrobků v rozporu s 

doporučeními a sekvencí operací uvedenou v software a návodech na obsluhu.  Klient je povinen používat 

veškeré údaje a informace získané od MMAM nebo od distributora, přímo nebo prostřednictvím programů 

a návodů na obsluhu, vědíc, že můžou být nekompletní a že musí být použity jako doplnění jeho vlastních 

profesionálních dovedností. 

ZÁRUKA 

Při přejímce výrobku je Klient povinen prověřit zda je výrobek v neporušeném stavu a musí písemně uvést 

případné nesprávnosti nebo vady během 15 dnů ode dne přejímky uvedené v dokladu o zásilce.  Distributor 

dodává záruku zahrnující nesprávnosti a výrobní vady, identifikované a uznané servisní sítí MMAM během 

24 měsíců ode dne prodeje výrobku. Na základě takové záruky, autorizovaná servisní střediska jsou 

povinna vrátit správnou funkci výrobku bezplatnou výměnou nebo opravou vadných částí. Záruka 

nezahrnuje vady a nesprávnosti, kterých důvodem je: a) nesprávné použití nebo údržba výrobku nebo také 

jeho chybná nebo nesprávná regulace, b) použití software, interfejsu, komponent nebo spotřebního 

materiálu nedodaných oficiální servisní sítí a prodejní sítí MMAM, c) neautorizované, nesprávné změny 

nebo použití, d) použití výrobků v prostředí, kterého parametry vycházejí mimo parametry uvedené pro 

výrobek, e) nesprávnou přípravou nebo údržbou pracovního prostředí. Všechny opravy provedené v rámci 

záruky, ledaže jiné písemné dohody nebo přímá ujednání se serviséry to stanovují jinak, jsou prováděné v 

sídle MMAM nebo v autorizovaném servisním středisku MMAM.  Záruka nezahrnuje škody způsobené 

během přepravy nebo v důsledku poškození obalu částí odeslaných k opravě, z důvodu nesprávného balení 

Klientem. Jestliže v písemných ujednáních není stanoveno jinak, náklady na odeslání k opravě ze sídla 

Klienta do servisního střediska a/nebo náklady odeslání zaměstnanců MMAM nebo zaměstnanců 

servisního střediska ke Klientovi nese Klient. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE O BEZPEČNOSTI 

 

Před použitím zařízení si důkladně přečtěte návod a pečlivě jej uschovejte. 

1. Použití neoriginálního příslušenství může způsobit poškození zařízení nebo zranění osob. 

2. Nenabíjejte HYBRID STARTER, jestliže kabel nabíječky a/nebo zástrčky jsou poškozeny. 
Ihned vyměňte ty prvky. 

3. HYBRID STARTER je možné použít s maximální kapacitou v libovolných povětrnostních 
podmínkách (déšť, sníh, nízké nebo vysoké teploty), při čemž je třeba dbát na pečlivé dodržování 
pokynů obsažených v tomto dokumentu. 

4. Nepotápějte HYBRID STARTER ve vodě a/nebo jiných kapalinách. 

5. Nepoužívejte HYBRID STARTER poblíž kapalin a/nebo hořlavých materiálů 
nezabezpečených příslušnými obaly ani také v plynové výbušné atmosféře. 

6. Nepoužívejte HYBRID STARTER při otevřeném plamenu nebo při teplotách vycházejících 
mimo rozsah pracovních teplot. 

7. Jestliže HYBRID STARTER byl vystaven na silné údery nebo byl poškozen jiným způsobem, 
měly by jej prověřit kvalifikovaní technici. 

8. Noste příslušné oděvy, brýle a rukavice za účelem zajištění ochrany při poblíž baterie. 

 

Výstraha! 

Před použitím zařízení si pozorně přečtěte návod a pečlivě 

jej uschovejte. Použití neoriginálního příslušenství může 

způsobit poškození zařízení nebo zranění osob. 

Nepotápějte zařízení ve vodě a/nebo jiných kapalinách. 

Nepoužívejte poblíž kapalin a/nebo hořlavývh materiálů 

nezabezpečených příslušnými obaly ani také v plynové, 

výbušné atmosféře. Nepoužívejte při otevřeném ohni nebo 

teplotách nad rozsah pracovních teplot. Noste příslušný 

oděv, brýle a rukavice za účelem zajištění ochrany při práci 

v blízkosti baterií. 



 

TECHNICKÝ LIST 

TECHNICKÉ ÚDAJE HYBRID STARTER 
 

Užitkové napětí 12 V  

Spouštěcí proud 4500 A  

Doba použití (*) 1.000.000 cyklů  

První nabíjení, dodaná nabíječka 30 min  

Doba nabíjení, dodaná nabíječka 5 min  

Rychlé nabíjení (*) 15 – 60 vteřin  
Nabíječka automatická  

Napětí nabíjení 230 V AC  

Napájení nabíjení 12 V – 1,5 Ah  

Max. napětí nabíjení 14.9 V  

Zabezpečení proti přepětí  

Svorky izolované  
Průřez kabelů 25 mm2 Délka 45 cm  

Hmotnost 4,5 kg  

Rozměry H31 cm x L27,5 cm x P13,5 cm  

Doporučované použití Lehké dodávky  
Průměrné použití ve vozidlech s baterií 0-140 Ah  

Teplota použití -40°C / +70°C  

Kryt chránící před údery PPL  

(*) Vypočteno pro napětí vybití 50%.    

(**) Spojit přímo na nabitou baterii nastartovaného vozidla a/nebo na dílenskou nabíječku akumulátoru 30 A. 

 

Akumulátor HYBRID STARTER vytváří proud pro startování v prvních vteřinách počátečního spuštění. 
Kontrolní tlačítko nabíjení s osvětlenými ukazateli umožňuje prověření stavu vnitřního nabití.   Za účelem 
provedení plné kontroly je třeba stisknout na 10 vteřin tlačítko „TEST” (5 ROZSVÍCENÝCH DIOD = PLNÉ 
NABITÍ). 

Aktivní bezpečnost 

1. Svorky typ C, kladné a záporné, jsou připevněné v příslušných místech (patentovaných) 
vybavených měděnou punčochou a pryžovým krytem, které zaručují maximální bezpečnost. 

2. Drážky pro vedení blokují kabely a nebezpečný převis a znečištění. 

3. HYBRID STARTER se svou baterií za sucha. Je zabezpečen proti únikům elektrolytů. Může být 
postaven a/nebo používaný v libovolné poloze. 

 

 



Pokyny na použití 

PRVNÍ NABÍJENÍ 

Je třeba jej provést při použití dodané nabíječky tak, že se zapojí speciální zástrčka do zásuvky zapalovače. 
Nabíječka umožňuje plné nabití během 2-5 minut. 

POZOR! 

Zásuvka zapalovače musí být použita jen pro nabíjení HYBRID STARTER. Není možné jí používat jako vnější 
napájecí jednotku. 

RYCHLÉ NABÍJENÍ POMOCÍ DÍLENSKÉ NABÍJEČKY (NENÍ DODÁVANÁ) 

1. Chraňte oči proti případným nepředvídaným událostem. 

2. Připevněte červenou svorku (+) na kladný pól nabíječky, černou svorku (-) na uzemnění. 

3. Zapněte nabíječku a počkejte až přestane vytvářet proud (1-2 minuty). 

4. Za účelem provedení plné kontroly je třeba stisknout na 10 vteřin tlačítko „TEST” (5 
ROZSVÍCENÝCH DIOD = PLNÉ NABITÍ). 

5. Vypněte nabíječku. 

6. Ihned dejte svorky zpět do jejich míst na straně zařízení. 

RYCHLÉ NABÍJENÍ Z VOZIDLA ODTAHOVÉ SLUŽBY 

1.   Chraňte oči proti případným nepředvídaným událostem. 

2. Připevněte červenou svorku (+) na kladný pól akumulátoru, který chceme nabít, a černou svorku (-
) na uzemnění motoru (podvozek). Ujistěte se zda se oba kabely nestýkají s ventilátory, řemeny nebo jinými 
pohyblivými díly. 

3. Během startování motoru držte z daleka od baterie. 

4. Po nastartování motoru, za účelem provedení plné kontroly je třeba stisknout na 10 vteřin tlačítko 
„TEST” (5 ROZSVÍCENÝCH DIOD = PLNÉ NABITÍ). 

5. Ihned dejte svorky zpět do jejich míst na straně zařízení. 

6. Vypněte motor. 

POUŽITÍ PRO NOUZOVÉ NASTARTOVÁNÍ 

1. Prověřte stav nabití a nabijte v případě stavu VYBITÝ. 

2.  Chraňte oči proti případným nepředvídaným událostem. 

3. Připevněte červenou svorku (+) na kladný pól akumulátoru, který chceme nabít, a černou 
svorku (-) na uzemnění motoru (podvozek). Ujistěte se zda se oba kabely nestýkají s ventilátory, 
řemeny nebo jinými pohyblivými díly. 

4. Během startování motoru držte z daleka od baterie. 

5. Ihned dejte svorky zpět do jejich míst na straně zařízení. 

POZOR! 

Jestliže motor nestartuje při prvním pokusu, neopakujte zkoušky. HYBRID STARTER ponechejte připojený 
na baterii vozidla, které vyžaduje opravu alespoň po 1 minutu a/nebo proveďte RYCHLÉ NABÍJENÍ Z 
VOZIDLA ODTAHOVÉ SLUŽBY, před opětovným pokusem nastartování motoru. 

 



ZNEŠKODNĚNÍ 

Tento výrobek může obsahovat látky, které můžou být škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví, jestliže 
nebude odpovídajícím způsobem zneškodněn. Z toho důvodu Vám sdělujeme tyto informace, pro zamezení 
uvolnění takových látek a pro zlepšení využití přírodních zdrojů. Elektrická a elektronická zařízení nesmějí 
být zneškodňována společně s normálními, komunálními odpady, ale je třeba je předat do střediska 
selektivní demontáže odpadů za účelem jejich správné recyklace. Symbol přeškrtnutého odpadkového koše 
umístěn na výrobku připomíná o nutnosti odpovídajícího zneškodnění výrobku po vypršení doby jeho 
použitelnosti. Takovým způsobem je možné nepřipustit nesprávné zpracování látek obsažených v takových 
výrobcích nebo nesprávné použití jejich prvků může míst škodlivé následky pro životní prostředí a lidské 
zdraví.   Kromě toho přispíváme k recyklaci, zpětnému získání a zneškodnění mnohých materiálů 
obsažených v takových produktech. Za tímto účelem výrobci a distributoři elektrických a elektronických 
zařízení organizují příslušné systémy sběru a zneškodňování takových výrobků. Po vypršení doby 
použitelnosti výrobku je třeba se obrátit na Vašeho distributora za účelem získání informací o způsobu 
sběru odpadů. Zneškodnění výrobku způsobem jiným než výše popsaný podléhá sankcím stanoveným v 
národních předpisech platných v zemi, ve které je výrobek zneškodňován. Kromě toho doporučujeme 
přijetí jiných opatření pro životní prostředí, jako recyklace vnitřního a vnějšího balení, ve kterém je 
výrobek dodán. Při Vaší součinnosti můžeme omezit množství přírodních zdrojů používaných pro výrobu 
elektrických a elektronických zařízení, minimalizovat využití skládek odpadů pro zneškodňování výrobků a 
zlepšit kvalitu života tím, že zamezíme úniku do životního prostředí potenciálně nebezpečných látek. 
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