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Startovací kabely se používají pro nastartování motoru v případě nouze pomocí baterie jiného vozidla. 

Kabely jsou dodávány v pouzdře vhodném pro uložení a přepravu. Správné, spolehlivé a bezpečné 

fungování kabelů závisí na správném používání: Před zahájením práce s kabely si pečlivě přečtěte 

příručku a uschovejte ji. Dodavatel nezodpovídá za žádné škody vzniklé v důsledku nedodržení 

bezpečnostních předpisů a doporučení obsažených v tomto dokumentu. 

Technické parametry 

Délka kabelu: 2,5 m 

Materiál vodičů: měď 

Izolační materiál: guma 

YT-83150 

Jmenovité zatížení: 120 A 

YT-83151 

Jmenovité zatížení: 200 A 

YT-83152 

Jmenovité zatížení: 400 A 

YT-83153 

Jmenovité zatížení: 600 A 

 

Bezpečnostní pokyny 

Během startování se vyvarujte kontaktu mezi karosériemi vozů. Nepřetěžujte kabely. Jmenovité zatížení 

kabelů musí být zvoleno na základě informací dodaných společně s baterií – tyto informace obsahují 

maximální nabíjecí proud baterie. Před zahájením práce se ujistěte, že kabely nejsou poškozené a izolace 

není popraskaná, pořezaná, ani jinak poškozena. Poškozené kabely je zakázáno používat. Poškození 

kabely je potřeba vyměnit. Propojte kabely tak, aby se vodivé části nedotýkaly ničeho jiného než svorek 

baterie. Dbejte na to, aby kabely nebyly příliš natažené. Sníží se tak nebezpečí odpojení kabelů při 

nastartování. Nevystavujte kabely působení horkých povrchů, ostrých objektů nebo hran. Během 

startování kabely se mohou zahřívat na vysokou teplotu, buďte tedy opatrní. 

Provozní pokyny 



Přečtěte si dokumentaci vozidla a ověřte, zda nejsou nějaké překážky v používání startovacích kabelů. 

Zastavte obě vozidla a ujistěte se, že po nastartování motoru nedojde k automatickému pohybu žádného 

z vozidel. Ujistěte se, že baterie v obou vozidlech mají stejné jmenovité napětí. Připojte černý konektor 

k záporné svorce baterie (-) a červený konektor ke kladné svorce baterie (+). Začněte připojovat kabely 

k vozidlu, které chcete nabít. Otáčky nabíjecího vozidla by měly být udržovány na hodnotě přibližně 

2000 rpm. Pokuste se nastartovat motor nabíjeného vozidla. Pokus by neměl trvat déle než 15 sekund. 

Pak je potřeba počkat jednu minutu a teprve pak lze zahájit další pokus. Po nastartování motoru 

nabíjeného vozidla by měly kabely zůstat připojené 2-3 minuty. Pak odpojte kabely od svorek baterie – 

nejprve odpojte kabely od nabíjeného vozidla. Kabely musejí být uloženy v dodaném pouzdře, na 

suchém a tmavém místě. 

 

Read the documentation of the vehicle to check whether it contains any contraindications regarding the 

use of the start-up cables. Stop both the vehicles and make sure the vehicle will not move automatically 

after the start-up of the engine. Make sure both the vehicles have batteries of the same rated voltage. 

Connect the black clamp to the negative terminal of the battery and the red 

clamp to the positive terminal of the battery. Start connecting the cable from the vehicle to be charged. 

The engine speed of the charging vehicle should be maintained at approximately 2000 rpm. Try to start 

the engine of the charged vehicle. The attempt should not last for more than 15 seconds, after which it 

is required to wait for a minute before another attempt. Once the engine of the charged vehicle has 

been started, the cables should remain connected for 2-3 minutes. Then disconnect the cables from the 

terminals of the battery, first disconnecting the cables from the charged vehicle. The cables must be 

stored in the provided case, in a dry and dark place. 

 

 

 

 

 

 

Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o. 

Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice 

Tel.: + 48 (032) 6036107, Faks: + 48 (032) 603-61-08 

e-mail: checkstar@magnetimarelli.com 

www.magnetimarelli-checkstar.pl 

mailto:checkstar@magnetimarelli.com
http://www.magnetimarelli-checkstar.pl/

