
SMP GT1500 - INDÍTÓKÁBEL 

Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót A használati útmutató ehhez az 
indítókábelhez tartozik. Fontos információkat tartalmaz a használatáról. Az indítókábel 
használata előtt alaposan olvassa át a használati útmutatót, különösen a biztonsági 
utasításokat. A használati útmutatóban leírtak figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléseket 
okozhat vagy az indítókábel károsodásához vezethet. A használati útmutató az Európai 
Unióban érvényes szabványok és szabályozások alapján készült. Kövesse az adott 
országban érvényes irányelveket és törvényeket is. Őrizze meg a használati útmutatót. Ha 
továbbadja valakinek az indítókábelt, feltétlenül adja át a használati útmutatót is. 

1. Elektromos hiba/baleset elkerülése érdekében, mielőtt nekifogunk, feltétlenül olvassuk 
el a gépkocsi kezelési könyvének az indítás segélyre vonatkozó részét,  ugyanis amikor 
egyik autóval adunk indítási segítséget a másiknak a saruk csatlakoztatásakor 
feszültségcsúcsok keletkezhetnek, s ezzel kár tehetünk a gépkocsi elektromos részeiben, 
akár tönkre is tehetjük. 

2. Bikázás előtt győződjünk meg arról, hogy a két gépjármű akkumulátora megközelítőleg 
azonos teljesítményű. Az a jármű amely a “segítő” lehet nagyobb teljesítményű, de kisebb 
semmi esetre sem! Az indítókábellel csak azonos névleges (pl.  12 V ) feszültségű 
akkumulátorokat szabad összekötni. Az indítókábeleket az ékszíjtól és a hűtőventilátortól 
tartsuk távol! 

3. Mielőtt csatlakoztatjuk a járműveket egymáshoz, a győződjünk meg róla, hogy a 
gyújtást lekapcsoltuk. 

4.  A piros indítókábel csipeszt csatlakoztassuk a lemerült akkumulátor pozitív pólusára, 
majd tegyük ugyanezt a segítő jármű akkumulátorával. 

5. A segítő akkumulátor negatív pólusára csíptessük a fekete kábel csipeszét, a másik 
végét az indítandó autó motorblokkjához, ne a negatív pólusra csatlakoztassuk. Ez a biztos 
motortest elérése és a szikrázás elkerülése miatt szükséges. 

6. Indítsuk el a segítő autó motorját és járassuk közepes fordulaton, majd indítsuk el a 
lemerült akkuval rendelkező autó motorját, a segítségre szorult járművel maximum 4-5 
másodpercig indítózzunk. 
Ha nem sikeres az indítás, 1-2 perc után próbálkozzunk ismét. 
 
7. Amikor beindult a lemerült akkumulátorral rendelkező autó motorja, akkor a kábelek 
levétele előtt járassuk egy-két percig. 

8. A kábelek levétele fordított sorrendben történik, az indított autóról vesszük le először a 
negatív kábelt a motor blokkról, majd a jó akkumulátorról. 

9. Csak ezután távolítsuk el a piros kábelt, először az indított járműről, majd a segítőről. 

Tulajdonságok; 

1500 Ah  

6 m hosszú kábel 

Garanciaidő: 6 hónap 

Rendeltetésszerű használat;  Az indítókábel kizárólag járművekhez indítási 
segédeszköznek készült. Kizárólag személyes használatra készült, ipari, kereskedelmi 
használatra nem alkalmas. 

FIGYELMEZTETÉS! 

Robbanásveszély! Az indítókábel használatakor gyújtóforrások, tűzveszélyes gőzök, gázok, 
por és hasonló anyagok környezetében robbanásveszély áll fenn. − Ne használja az 
indítókábelt olyan helyen, ahol robbanás következhet be. Az indítókábel és az 
akkumulátor szakszerűtlen használata esetén tűz- és belobbanás veszély áll fenn. Ne 
hajoljon az akkumulátor fölé. A lemerült akkumulátorban az elektrolit alacsony 
hőmérsékleten is folyékony. − Az akkumulátoron végzett munkához viseljen kesztyűt és 
biztonsági szemüveget. − Az elemekben lévő sav ne érintkezzen bőrrel, nyálkahártyával, 
valamint óvja tőle a szemét. − Ha mégis érintkezik az elemekből kifolyt savval, azonnal 
öblítse le az érintett területet bő, tiszta vízzel, és szükség esetén forduljon orvoshoz. − 
Befagyott akkumulátoros járműnek ne adjon indítási segítséget, mert az akkumulátor 
felrobbanhat. Az akkumulátor valószínűleg megfagyott, ha az oldalán dudorok vannak. − 
Az akkumulátorok hidrogént bocsátanak ki. Ezt a gázt elegendő mennyiségnél egy szikra 
meggyújthatja. A szikraképződés esélye kisebb, ha megfelelő sorrendben csatlakoztatják 
fel az indítókábelt. FIGYELMEZTETÉS! Áramütés veszélye! Megrongálódott indítókábelnél 
áramütés veszélye áll fenn. − Minden használat előtt ellenőrizze az indítókábel épségét. − 
Ne használja az indítókábelt, ha az megrongálódott! 

Importőr; 
S.M.Power Kft 
2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15 
www.smpower.eu 
 


