
 

 

INSTRUKCE K OBSLUZE – START JUMPER CJS01 
 

Tento návod pojednává o základních bodech, se kterými se musí kupující ve vlastním zájmu seznámit. 

Parametry produktu 

• Rozměry: 162*78*32,5mm 

• USB výstup: 5V/2,1A (konektor pro nabíjení telefonů a dalších zařízení) 

• Výstupní proud: 12V/10A 

• Vstupní proud: 15V/1A 

• Startovací proud: 200A 

• Maximální proud: 400A 

• Provozní teplota: -20 - 60°C 

• Kapacita baterie: 11100mAh  

LCD monitor 

• Logo nabíjení (obrázek baterie s bleskem) svítí při nabíjení zařízení. 

• Logo (obrázek propojení) svítí při zapojení nového zařízení. 

• Tlačítko světla na zařízení slouží pro přepínání světelných režimů baterky. 

• Logo plné baterie bleskem svítí v případě baterie nabité nad 60%. 

• Pokud je kapacita nabití menší než 50%, zařízení upozorní zvukovým signálem k nabití zařízení 

• Při kapacitě menší než 10%, upozornění blikajícím logem baterie a zvukovým alarmem. 

• Pro vypnutí alarmu dvakrát zmáčkněte tlačítko on/off. 

• Pro vypnutí startéru držte tlačítko on/off delší dobu. 

Instrukce pro použití 

Ujistěte se, že úroveň nabití je 40% a více, připojte kabely k Jump starteru. Červený konakt připojte k  "+" na 

baterii a černý kontakt k "-". Display je modře zbarvený, po zapojení k baterii vyčkejte k přechodu na zelené 

podsvícení obrazovky, jako signalizace pro nastartování auta. Nastartujte auto, odpojte kabely z baterie a 

poté i kabely z Jump starteru. 

Varování 

• Odpojte Start jumper od auto baterie nejdéle 30 sekund po nastartování, jinak může dojít k 

poškození. 

• Ujistěte se, že červený kontakt bude připojen k "+"pólu baterie a černý konakt k "-" pólu baterie. 

• Za žádných okolností nerozebírejte zařízení, produkt poté ztrácí záruku. 

• Černý a červený kontakty se nesmí dotknout, jinak může dojít k poškození zařízení. 



 

 

Likvidace, bezpečnost 

Startér není vhodný pro děti a pro osoby, které se neseznámili s tímto návodem. Nevystavujte vysokým či 

nízkým teplotám. Aby nedošlo k požáru nebo popálení, nepokoušejte se zařízení rozebírat, rozbíjet nebo do 

něj jinak zasahovat, nevystavujte ji ohni ani ji nenořte do vody. 

Elektronika a akumulátory nesmí být likvidovány s běžným domovním odpadem. Za účelem jejich 

správné likvidace nebo recyklace, je odevzdejte na veřejném sběrném místě. Nebo při 

pravidelných svozech.  

Záruka 

Na elektroniku se vztahuje záruka 24 měsíců. Pokud není uvedeno v popisu zboží jinak, 

Dovozce: YEScom s.r.o. 

 


