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Cablurile de pornire sunt folosite pentru a porni motorul în caz de urgență folosind bateria altui 

vehicul. Cablurile sunt livrate într-o carcasă pentru depozitare și transport. Funcționarea 

corectă, fiabilă și sigură a cablului depinde de utilizarea sa corespunzătoare, deci: Înainte de a 

utiliza cablurile, citiți manualul și păstrați-l. Furnizorul nu este responsabil pentru defecțiunile 

cauzate de nerespectarea regulilor de siguranță și a recomandărilor incluse în acest document. 

Caracteristici tehnice 

Lungimea cablului: 2.5 m 

Materialul conductorilor: cupru 

Materialul de izolare: cauciuc 

YT-83150 

Curent nominal: 120 A 

YT-83151 

Curent nominal: 200 A 

YT-83152 

Curent nominal: 400 A 

YT-83153 

Curent nominal: 600 A 

 

Instrucțiuni de siguranță 

Evitați atingerea caroseriilor vehiculelor în timpul pornirii motorului. Nu supraîncărcați 

cablurile. Capacitatea nominală a cablurilor trebuie selectată în concordanță cu caracteristicile 

bateriei, respectiv curentul maxim de încărcare a bateriei. Înainte de a utiliza cablurile, 

asigurați-vă că acestea nu sunt deteriorate și că izolația nu este ruptă, tăiată sau deteriorată în 

nici un fel. Este interzisă utilizarea cablurilor deteriorate. Cablurile deteriorate trebuie înlocuite. 

Conectați cablurile astfel încât părțile care pot conduce curentul să nu atingă decât bornele 

bateriei. Nu strângeți cablurile. Se va reduce riscul de deconectare a cablurilor în timpul pornirii 

motorului. Nu lăsați cablurile să atingă suprafețe fierbinți, obiecte ascuțite sau margini. Atenție, 

în timpul pornirii motorului, cablurile se pot încinge. 



Instrucțiuni de utilizare 

Citiți manualul vehiculului pentru a afla dacă acesta conține contraindicații referitoare la 

pornirea motorului folosind cablurile. Opriți ambele vehicule și asigurați-vă că vehiculul nu se va 

deplasa automat după pornirea motorului. Asigurați-vă că ambele vehicule au baterii cu aceeași 

tensiune nominală. Conectați clema neagră la borna negativă a bateriei și clema roșie la borna 

pozitivă a bateriei. Începeți conectarea de la vehiculul a cărui baterie este descărcată. Turația 

motorului care încarcă bateria trebuie să fie menținută în jurul valorii de 2000 rpm. Încercați să 

porniți motorul vehiculului a cărui baterie este descărcată. Încercarea de pornire nu trebuie să 

depășească 15 secunde, iar între încercări trebuie să așteptați un minut. Odată ce motorul 

vehiculului a cărei baterie este descărcată a fost pornit, cablurile trebuie să rămână conectate 

încă 2-3 minute. Apoi deconectați cablurile de la bornele bateriei, începând cu vehiculul a cărui 

baterie era descărcată. Cablurile se vor depozita în carcasa specială, într-un loc uscat și 

întunecos. 
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