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

Reproducerea totală sau parțială a acestui document fără permisiune este interzisă și constituie fals intelectual. În plus, 

este interzisă comercializarea și/sau folosirea directă sau indirectă a acestui document, pentru obținerea unui profit  

și/sau alt scop care nu este indicat direct sau autorizat de Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.A. 

 

Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.A. a realizat acest manual cu deosebită atenție, totuși compania nu își 

asumă responsabilitatea pentru erorile sau omisiunile din diagrame, scheme sau în cazul neconcordanței cu codurile OE 

etc. și își rezervă dreptul de a face modificări la conținutul manualului fără obligația de a notifica în avans. Comentariile, 

semnalarea inexactităților sau orice alte sugestii făcute de utilizatori sunt bine-venite având în vedere că vor îmbunătăți 

revizia viitoare a acestui manual. 

 
Termeni și condiții de garanție 
 

RESPONSABILITATE 

Clientul este responsabil în timpul utilizării dispozitivului furnizat de MAGNETI MARELLI AFTER MARKET PARTS & 

SERVICES S.p.A. (numit de aici încolo MMAM) și comercializat de către distribuitor. MMAM și distribuitorul sunt absolviți 

de responsabilitate în cazul oricărei defecțiuni cauzate de utilizarea improprie de către client a produsului și a serviciilor 

comercializate de distribuitor și achiziționate de client, sau rezultate ca urmare a utilizării produselor în contradicție cu  

recomandările și procedura de utilizare specificate în software și în manuale. Clientul este obligat să folosească toate 

datele și informațiile obținute de la MMAM sau de la distribuitor, direct sau prin intermediul unor programe și manuale de 

utilizare, luând la cunoștință că acestea pot fi incomplete și trebuie să le folosească ca accesoriu la propriile abilități 

profesionale. 

GARANȚIE 

La primirea produsului clientul are obligația să verifice dacă acesta este intact și trebuie să semnaleze în scris 

neregularitățile sau defecțiunile în interval de 15 zile de la data recepției înscrisă pe documentul de transport. 

Distribuitorul asigură garanția pentru defecțiunile de fabricație și inexactitățile identificate și recunoscute de rețeaua de 

service MMAM pe o perioadă de 24 de luni de la data comercializării. În baza acestui certificat de garanție, centrele 

autorizate de service sunt obligate să repare produsul astfel încât acesta să funcționeze corespunzător, înlocuind sau 

reparând gratuit componentele defecte. Garanția nu se poate aplica în cazul defecțiunilor sau neregularitățile cauzate de: 

a) utilizarea sau întreținerea necorespunzătoare a produsului sau reglarea incorectă sau necorespunzătoare a acestuia; b) 

utilizarea de software, interfață, componente sau consumabile care nu sunt furnizate de rețeaua oficială de service sau de 

vânzări a MMAM; c) utilizarea sau modificarea neautorizată și necorespunzătoare; d) utilizarea dispozitivului într-un 

mediu  de lucru unde parametrii de funcționare specificați sunt neconformi; e) pregătirea sau întreținerea improprie a 

mediului de lucru. Toate reparațiile efectuate în cadrul garanției vor fi efectuate la sediul MMAM sau într-un service 

autorizat MMAM, în cazul în care nu s-a stabilit altfel în scris sau direct cu tehnicienii de service. Garanția nu acoperă 

defecțiunile cauzate în timpul transportului sau de deteriorarea ambalajului componentelor, ambalare defectuos realizată 

de către client. Dacă acordurile scrise nu specifică altfel, costurile de transport ale produsului care urmează a fi reparat de 

la locația clientului la centrul de service și/sau costurile de deplasare a muncitorilor sau angajaților Centrului de Service 

MMAM vor fi suportate de către client.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAȚII IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ 

 

Înainte de a folosi dispozitivul citiți instrucțiunile cu atenție și păstrați-le cu grijă.  

1. Folosirea accesoriilor neoriginale poate cauza defectarea dispozitivului sau rănirea persoanelor. 

2. Nu încărcați robotul de pornire HYBRID STARTER dacă conectorul și/sau cablul încărcătorului sunt defecte. 
Înlocuiți imediat aceste componente. 

3. Robotul de pornire HYBRID STARTER poate oferi performanțe maxime în orice condiții climatice (ploaie, zăpadă, 
căldură sau frig) dar asigurați-vă că respectați instrucțiunile din acest manual.  

4. Nu introduceți robotul de pornire HYBRID STARTER în apă și/sau alte lichide. 

5. Nu utilizați robotul de pornire HYBRID STARTER lângă lichide și/sau material inflamabile care nu sunt bine 
izolate în recipiente corespunzătoare și nici în atmosferă cu gaze explozive. 

6. Nu folosiți robotul de pornire HYBRID STARTER lângă flăcări deschise sau la temperaturi în afara intervalului 
recomandat de temperaturi de utilizare. 

7. Dacă robotul de pornire HYBRID STARTER a suferit o lovitură puternică sau a fost deteriorat în orice mod, acesta 
trebuie verificat de un tehnician calificat. 

8. Purtați îmbrăcăminte, ochelari și mănuși corespunzătoare pentru a vă asigura protecția când lucrați lângă baterie. 

 

Avertisment! 

AVERTISMENT! Înainte de a folosi dispozitivul citiți 
instrucțiunile cu atenție și păstrați-le cu grijă. Folosirea 

accesoriilor neoriginale poate cauza defectarea 
dispozitivului sau rănirea persoanelor. Nu scufundați 

dispozitivul în apă și/sau în alte lichide. Nu utilizați 
dispozitivul lângă lichide și/sau materiale inflamabile care 

nu sunt bine izolate în recipiente corespunzătoare. Nu 
utilizați dispozitivul în atmosferă cu gaze explozive. Nu 

folosiți dispozitivul lângă flăcări deschise sau la temperaturi 
în afara intervalului recomandat de temperaturi de 
utilizare. Purtați îmbrăcăminte, ochelari și mănuși 

corespunzătoare pentru a vă asigura protecția când lucrați 
lângă baterie. 



 

TABEL CU SPECIFICAȚII TEHNICE 

SPECIFICAȚII TEHNICE HYBRID STARTER 
 

Tensiunea furnizata  12 V  

Curent de pornire  4500 A  

Durata  de funct ionare (*) 1,000,000 cicluri  

Prima î nca rcare, adaptor CA inclus  30 min   

Timp de î nca rcare, adaptor CA inclus  5 min  

I nca rcare rapida  (**) 15 - 60 secunde  
Automat  î nca rca tor  

Tensiune de alimentare  230 V AC  

Tensiune si curent furnizat  12 V - 1.5 Ah  

Tensiune maxima  de î nca rcare  14.9 V  

Supratensiune protejat la  

Cleme izolate  
Diametru cablu  25 mm2 Lungime 45 cm  

Masa  4.5 kg  

Dimensiuni:  I 31 cm x L27.5 cm x l13.5 cm  

Utilizare recomandata   Vehicule comerciale ușoare  
Utilizare pentru baterii de vehicule cu capacitatea 

î ntre: 
0-140 Ah  

Interval de temperatura  de utilizare -40°C / +70°C  

Carcasa  rezistenta  la s ocuri PPL  

(*) Calculat pentru o î nca rcare de 50%.    

(**) Conectat direct la o bateria î nca rcata  a unui vehicul cu motorul pornit s i/sau la un î nca rca tor de atelier de 30 A. 

 

Bateria robotului de pornire HYBRID STARTER produce un curent inițial în primele secunde ale pornirii inițiale. Butonul 
de verificare a încărcării cu indicatori luminoși permite verificarea stării de încărcare a bateriei interne. Pentru a efectua 
un control complet, apăsați butonul „TEST” timp de 10 secunde (5 LED APRINSE = ÎNCĂRCARE COMPLETĂ). 

Siguranță activă 

1. Clemele tip C, pozitivă și negativă, sunt poziționate în suporții corespunzători (brevetați) și sunt dotate cu 
dispozitive de fixare de cupru și izolație de cauciuc, asigurând un nivel ridicat de siguranță. 

2. Canalele de ghidare blochează cablurile și previn suprasolicitările mecanice și murdărirea acestora. 

3. Robotul de pornire HYBRID STARTER are baterie uscată și este protejat împotrivă scurgerilor de electrolit. 
Dispozitivul poate fi depozitate și/sau folosit în orice poziție. 

 



Instrucțiuni de utilizare 

PRIMA ÎNCĂRCARE 

Prima încărcare trebuie făcută folosind încărcătorul furnizat introducând conectorul special în priza de brichetă. 
Încărcătorul este complet încărcat în 2-5 minute. 

AVERTISMENT ! 

Conectorul de brichetă trebuie folosit doar pentru încărcarea robotului de pornire HYBRID STARTER. El nu poate fi folosit 
ca sursă de alimentare externă. 

ÎNCĂRCARE RAPIDĂ FOLOSIND ÎNCĂRCĂTOR DE ATELIER (NU ESTE INCLUS) 

1. Purtați ochelari de protecție pentru a vă proteja de evenimentele neprevăzute. 

2. Conectați clema roșie (+) la borna pozitivă a încărcătorului și clema neagră (-) la masă. 

3. Activați încărcătorul și așteptați până când nu mai furnizează curent (1-2 minute). 

4. Pentru a efectua o verificare completă, apăsați butonul „TEST” timp de 10 secunde (5 LED APRINSE = ÎNCĂRCARE 
COMPLETĂ). 

5. Opriți încărcătorul.  

6. Puneți imediat clemele la loc în suporții lor din lateralele dispozitivului. 

ÎNCĂRCARE RAPIDĂ FOLOSIND VEHICULUL DE ASISTENȚĂ RUTIERĂ  

1. Purtați ochelari de protecție pentru a vă proteja de evenimentele neprevăzute. 

2. Conectați clema roșie(+) la borna pozitivă a bateriei pe care vreți să o încărcați și clema neagră (-) la șasiul 
mașinii. Asigurați-vă că aceste 2 cabluri nu întră în contact cu ventilatoare, curele sau alte piese în mișcare. 

3. Când porniți motorul, păstrați distanța față de baterie. 

4. După ce motorul a pornit, apăsați butonul „TEST” timp de 10 secunde pentru a efectua o verificare completă (5 
LED APRINSE = ÎNCĂRCARE COMPLETĂ).  

5. Puneți imediat clemele la loc în suporții lor din lateralele dispozitivului. 

6. Opriți motorul. 

UTILIZARE PENTRU PORNIRE DE URGENȚĂ 

1. Verificați dacă bateria este DESCĂRCATĂ. 

2. Purtați ochelari de protecție pentru a vă proteja de evenimentele neprevăzute. 

3. Conectați clema roșie(+) la borna pozitivă a bateriei pe care vreți să o încărcați și clema neagră (-) la șasiul 
mașinii. Asigurați-vă că aceste 2 cabluri nu întră în contact cu ventilatoare, curele sau alte piese în mișcare. 

4. Când porniți motorul, păstrați distanța față de baterie. 

5. Puneți imediat clemele la loc în suporții lor din lateralele dispozitivului. 

OBSERVAȚIE! 

Dacă motorul nu pornește la prima încercare, nu repetați încercarea imediat. Robotul de pornire HYBRID STARTER 
trebuie lăsat conectat la bateria vehiculului cel puțin încă un minut și/sau să efectueze o ÎNCĂRCARE RAPIDĂ FOLOSIND 
VEHICULUL DE ASISTENȚĂ RUTIERĂ înainte de a încerca din nou să porniți motorul.  



ELIMINARE 

Acest produs poate conține substanțe care pot fi periculoase pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea oamenilor 
dacă nu sunt eliminate corespunzător. Din acest motiv, vă oferim următoarele informații pentru a preveni eliberarea 
necontrolată a acestor substanțe și pentru a îmbunătăți utilizarea resurselor naturale. Echipamentele electrice și 
electronice nu trebuie aruncate în coșurile de gunoi menajer, ele trebuie duse la centre de selecție a deșeurilor pentru 
procesare corespunzătoare. Simbolul cu coșul de gunoi barat de pe dispozitiv semnalizează necesitatea eliminării 
corespunzătoare a produsului după încheierea duratei de utilizare. În acest mod evitați contaminarea mediului 
înconjurător și afectarea sănătății oamenilor sau procesarea și utilizarea necorespunzătoare a substanțelor și elementelor 
acestui dispozitiv. În plus, noi contribuim la recuperarea, reciclarea și eliminarea mai multor materiale din acest produs. În 
acest scop, fabricanții și distribuitorii de echipamente electrice și electronice organizează sisteme corespunzătoare de 
colectare și eliminare a acestor echipamente. La finalul duratei de utilizare a produsului, vă rugăm să contactați 
reprezentantul dumneavoastră pentru a obține informații despre eliminarea deșeurilor. Eliminarea acestui produs în alt 
mod decât cel descris mai sus este vă face pasibil la sancțiuni conform legilor naționale în vigoare ale țării în care produsul 
este eliminat. În plus, vă recomandăm să luați și alte măsuri pentru protejarea mediului înconjurător, cum ar fi reciclarea 
ambalajelor interne și externe folosite în timpul transportării produsului. Cu ajutorul dumneavoastră putem să reducem 
cantitatea de resurse naturale folosite la fabricarea echipamentelor electrice și electronice, putem micșora gradul de 
utilizare a gropilor de gunoi folosite la eliminarea produselor și putem îmbunătăți calitatea vieții prevenind contaminarea 
mediului înconjurător cu substanțe potențial periculoase. 
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