
 

 

 INŠTRUKCIE K OBSLUHE – START JUMPER CJS01 
 

Tento návod pojednáva o základných bodoch, s ktorými sa musí kupujúci vo vlastnom záujme oboznámiť. 

Parametre produktu 

• Rozmery: 162*78*32,5mm 

• USB výstup: 5V/2,1A (konektor pre nabíjanie telefónov a ďalších zariadení) 

• Výstupný prúd: 12V/10A 

• Vstupný prúd: 15V/1A 

• Štartovací prúd: 200A 

• Maximálný prúd: 400A 

• Prevádzková teplota: -20 - 60°C 

• Kapacita batérie: 11100mAh  

LCD monitor 

• Logo nabíjanie (obrázok batérie s bleskom) svieti pri nabíjaní zariadení. 

• Logo (obrázok prepojenie) svieti pri zapojení nového zariadenia. 

• Tlačidlo svetla na zariadení slúžia pre prepínanie svetelných režimov baterky. 

• Logo plné batérie bleskom svieti v prípade batérie nabité nad 60%. 

• Ak je kapacita nabitia menšia ako 50%, zariadenie upozorní zvukovým signálom k nabitie zariadení 

• Pri kapacite menšia ako 10%, upozornenie blikajúcim logom batérie a zvukovým alarmom. 

• Pre vypnutie alarmu dvakrát stlačte tlačidlo on / off. 

• Pre vypnutie štartéra držte tlačidlo on / off dlhšiu dobu. 

Uistite sa, že úroveň nabitia je 40% a viac, pripojte káble k Jump štartéru. Červený konakt pripojte k "+" na 

batérii a čierny kontakt k "-". Display je modro sfarbený, po zapojení k batérii počkajte k prechodu na zelené 

podsvietenie obrazovky, ako signalizácia pre naštartovanie auta. Naštartujte auto, odpojte káble z batérie a 

potom aj káble z Jump štartéru. 

Varovanie 

• Odpojte Štart jumper od auto batérie najdlhšie 30 sekúnd po naštartovaní, inak môže dôjsť k 

poškodeniu. 

• Uistite sa, že červený kontakt bude pripojený k "+" pólu batérie a čierny konakt k "-" pólu batérie. 

• Za žiadnych okolností nerozoberajte zariadenie, produkt potom stráca záruku. 

• Čierny a červený kontakty sa nesmie dotknúť, inak môže dôjsť k poškodeniu zariadenia. 

Likvidácia 

Elektronika a akumulátory nesmú byť likvidované s domovým odpadom. Za účelom ich správnej likvidácie 

alebo recyklácie, je odovzdajte na verejnom zbernom mieste, alebo pri pravidelných zvoze. 



 

 

Záruka 

Na elektroniku sa vzťahuje záruka 24 mesiacov. Pokiaľ nie je uvedené v popise tovaru inak. 

 

Dovozca: YEScom s.r.o., Česká republika 

 


