
SMP GT1500 - CABLUL DE PORNIRE 

Citiți și păstrați manualul de instrucțiuni Manualul de instrucțiuni este inclus cu acest 
cablu de conectare. Conține informații importante despre utilizarea sa. Citiți cu atenție 
manualul de instrucțiuni, în special instrucțiunile de siguranță, înainte de a utiliza cablul 
de conectare. Nerespectarea instrucțiunilor din acest manual poate duce la răniri grave 
sau deteriorarea cablului de conectare. Ghidul utilizatorului se bazează pe standardele și 
reglementările în vigoare în Uniunea Europeană. Urmați, de asemenea, liniile directoare și 
legile din țara dvs. Păstrați acest manual. Dacă transmiteți cuiva cablul de salt, asigurați-vă 
că transmiteți și manualul de instrucțiuni. 

1. Pentru a evita o defecțiune/accident electric, asigurați-vă că citiți secțiunea de asistență 
la pornire din manualul de utilizare al vehiculului înainte de a porni, deoarece pot apărea 
supratensiuni atunci când asistența la pornire a unei mașini este conectată la alta, 
provocând deteriorarea mașinii. componente electrice sau îl putem strica. 

2. Înainte de a merge , asigurați-vă că bateriile din ambele vehicule au aproximativ aceeași 
capacitate. Vehiculul care este „ajutorul” poate fi mai puternic, dar mai mic în niciun caz! 
Numai bateriile cu aceeași tensiune nominală (de ex. 12 V) pot fi conectate la cablul de 
conectare. Țineți cablurile de conectare departe de cureaua trapezoială și de ventilatorul 
de răcire. 

3. Înainte de a conecta vehiculele, asigurați-vă că contactul este oprit. 

4. Conectați clema roșie a cablului de pornire la borna pozitivă a bateriei descărcate și 
apoi faceți același lucru cu bateria auxiliară a vehiculului. 

5. Fixați clema cablului negru de borna negativă a bateriei auxiliare, nu conectați celălalt 
capăt la blocul motor al mașinii care urmează să fie pornită, nu la borna negativă. Acest 
lucru este necesar pentru a obține un corp motor sigur și pentru a evita scânteile. 

6. Porniți motorul mașinii de asistență și rulați la turație medie, apoi porniți motorul 
mașinii cu bateria descărcată, pornind cu vehiculul care are nevoie de asistență pentru 
maximum 4-5 secunde . 
Dacă pornirea nu are succes, încercați din nou în 1-2 minute. 
 
7. Când motorul unei mașini cu bateria descărcată a pornit, porniți-l timp de un minut sau 
două înainte de a scoate cablurile. 

8. Deconectați cablurile în ordine inversă, mai întâi deconectați cablul negativ de la blocul 
motor și apoi bateria bună de la mașina pornită. 

9. Abia apoi scoateți cablul roșu, mai întâi de la vehiculul pornit și apoi de la asistent. 

Proprietăți; 

1500 Ah 

cablu de 6 m lungime 

Perioada de garantie: 6 luni 

Utilizare prevăzută ; Cablul de pornire este conceput doar ca un ajutor de pornire pentru 
vehicule. Conceput numai pentru uz personal, nu este potrivit pentru uz industrial, 
comercial. 

AVERTIZARE! 

Pericol de explozie! Există riscul de explozie în apropierea surselor de aprindere, a 
vaporilor inflamabili, a gazelor, a prafului și a substanțelor similare atunci când se 
utilizează cablul de conectare. - Nu utilizați cablul de conectare acolo unde poate apărea o 
explozie. Utilizarea necorespunzătoare a cablului de conectare și a bateriei poate duce la 
incendiu sau explozie. Nu vă aplecați peste baterie. Într-o baterie descărcată, electrolitul 
este lichid chiar și la temperaturi scăzute. - Purtați mănuși și ochelari de protecție atunci 
când lucrați la baterie. - Nu lăsați acidul din baterii să intre în contact cu pielea sau 
membranele mucoase și protejați-vă ochii de aceasta. - Dacă intrați în contact cu acidul 
din baterii, clătiți imediat zona afectată cu multă apă curată și consultați un medic dacă 
este necesar. - Nu acordați un ajutor de pornire unui vehicul cu baterie înghețat, deoarece 
bateria poate exploda. Bateria poate fi înghețată dacă există denivelări pe lateral. - 
Bateriile emit hidrogen. O cantitate suficientă de scânteie poate aprinde acest gaz. Riscul 
de scântei este redus dacă cablul de conectare este conectat în ordinea corectă. 
AVERTIZARE! Pericol de electrocutare! Există riscul de electrocutare dacă cablul de 
conectare este deteriorat. - Verificați dacă cablul de pornire nu este deteriorat înainte de 
fiecare utilizare. - Nu folosiți cablul de conectare dacă este deteriorat! 

Importator; 
SMPower Kft 
2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15 
www.smpower.eu 
 


