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Děkujeme, že jste se rozhodli pro Start Booster Made in Schweiz. Tento přístroj byl vyvinut pro 

profesionální účely. Naším cílem je výroba vysokohodnotných a kvalitních Boosterů, se kterými můžete 

bez problémů pracovat. 

 

Před prvním použitím Start Boosteru si pečlivě pročtěte návod k použití. Obsahuje důležité 

bezpečnostní informace. 

Zajistěte, aby byl Booster před každým použitím plně nabitý. Dbejte na to, aby byl Booster nabíjený 

pouze dodanou nabíječkou. 

 

Každá technologie Booster má své vlastnosti. Přečtěte si následující odstavce pro baterii Booster, 

Capacitor Booster a Hybrid Booster. 

 

Pokud budete mít po důkladném přečtení tohoto návodu k použití otázky, neváhejte kontaktovat nás 

nebo Vašeho prodejce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE 



 
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
 
Tento výrobek byl vyvinutý pro vyškolené odborníky a v souladu s tehdejšími platnými technologiemi 

a metodami . 

Jeho používání je bezpečné, ale nutné si nejprve pročíst tento návod k použití a porozumět mu. 

V případě používání výrobku neškolenými osobami (neprofesionálně) nebo závadným způsobem hrozí 

nebezpečí. Výrobce neručí za neodborné používání tohoto výrobku. Pro zajištění maximální 

bezpečnosti se řiďte těmito kroky: 

 

- vždy používejte bezpečnostní pomůcky: 

• ochranné brýle, rukavice, ochranu uší a ochranný oděv. 

- Vždy používejte pouze příslušenství nebo přídavná zařízení schválená výrobcem. 

- Tento návod k použití uschovávejte vždy v blízkosti tohoto přístroje. Modifikace nebo 

změny na tomto přístroji jsou zakázány. 

- Opravy a služby mohou být prováděny pouze oficiálním autorizovaným centrem. 

- Používejte pouze dodané automatické nebo inteligentní nabíjecí přístroje. Poškozené 

nabíjecí přístroje nebo zařízení musí být ihned opraveny nebo vyměněny.  

- Tento přístroj vždy používejte pouze na dobře větratelném místě. Nikdy ne v místech 

nebo v blízkosti míst, kde hrozí nebezpečí výbuchu či vznícení. 

- Nikdy nenechte Start Booster zcela vybít. Zajistěte, aby byl vždy plně nabitý, jinak 

zanikne záruka. 

- Zabraňte vzniku zkratů a zajistěte, aby se svorky nikdy vzájemně nedotýkaly nebo se 

dotýkaly jakýchkoli kovových částí. 

- Start Booster nikdy neponořujte do vody, nepalte ani neodkládejte do běžného odpadu. 

Start Booster  

- recyklujte předepsaným způsobem. Bezpečnostní vybavení jako hasicí přístroj nebo 

vodu pro vypláchnutí očí byste měli mít vždy v dosahu. Zajistěte také, aby byla v blízkosti 

přítomná další osoba pro případ vzniku nouzové situace. 

- V blízkosti baterií nekuřte ani nepoužívejte otevřený oheň. Při používání tohoto přístroje 

nenoste vinylové oblečení, neboť může způsobit vznik jisker. 

 

 
 
 
 
 

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 



 
 
 
 

 
- Odstraňte z blízkosti motorů a baterií kovové předměty osobního rázu. 

- Před startem si vždy přečtěte návod k použití vozidla. Tento přístroj je určen pro 

startování olověných baterií, nikoliv lithiových baterií ani monočlánků, které můžeme 

najít například v domácnostech. Upozornění: olovo může být škodlivé v těhotenství. 

- Tento přístroj nesmí používat děti a nesmí být ponechán bez dohledu. 

- V případě, že přístroj nepoužíváte, nechte jej vždy vypnutý nebo odpojený. 

- Pokud Booster spadl, je poškozený nebo v něm teče kapalina, odstraňte jej ze své 

blízkosti a nechte jej ihned zkontrolovat v příslušném servisu. 

- Po každém použití svorky ihned řádně uložte.  

- Kyseliny a plyny baterie jsou nebezpečné. Nikdy na ně nesahejte, ani je nevdechujte. 

Pohyblivé díly mohou způsobit poranění. 

- Nikdy nestartujte ani nenabíjejte zmrzlou baterii. Mohlo by to být velmi nebezpečné. 

- Před nastartováním vozidla vždy zkontrolujte napětí baterie vozidla. 

- Řádně recyklujte tento přístroj, jeho baterii i obal. 

- Přístroj skladujte vždy při pokojové teplotě (15-25 °C). Nikdy jej neodstavujte na delší 

dobu v dešti, zimě nebo při velkém teple. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A. BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA 

 
A. BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA 

Pokud je Váš Start Booster vybaven bezpečnostní pojistkou, přečtěte si následující: 

Pojistky byly vyvinuty pro ochranu Vašeho Start-Boosteru a vozidla jako ochrana proti přepólování. 

Pokud není Váš Start-Booster vybaven bezpečnostním zařízením, máte možnost dodání nového druhu 

svorek s vestavěnou bezpečnostní pojistkou. Zeptejte se přímo Vašeho prodejce, zda je Váš přístroj 

kompatibilní.  

Různé druhy pojistek: 

Pojistky jsou k dostání v různých velikostech: 300A – 500A – 1000A. Před objednáním nové pojistky 

zkontrolujte, jaká pojistka je nainstalována ve Vašem přístroji. Pokud musíte pojistku měnit, můžete se 

zeptat Vašeho prodejce. Zajistěte, aby byly používány pouze doporučené pojistky. Při použití pojistky, 

která nebyla schválena, zaniká záruka. 

Poloha pojistek: 

V závislosti na typu Start Boosteru může být pojistka instalována na různá místa: 

• Přímo na Booster, buď na přední nebo zadní stranu přístroje. 

• Na rukojeť kladné svorky. 

Naše pojistky mají malé okénko, kde je vidět, zda je nebo není nutné pojistku vyměnit. Někdy, 

v závislosti na funkcích, máte možnost dodatečné náhradní pojistky. Výměna pojistek je jednoduchá. 

Nejprve pomocí šroubováku otevřete okénko a vyjmete dva šrouby, které pojistku drží. Dávejte pozor, 

abyste neodstranili oba svorníky za pojistkou. Poté vyměňte pojistku a oba svorníky pevně utáhněte. 

Uvědomte si, že rozměr pojistek je různý, podle toho, zda se jedná o pojistku samotného Boosteru 

nebo pojistku určenou k instalaci do svorky. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

3. SPECIFIKACE 

Pojistka na kladné 
svorce: 

 

1. Zatáhněte umělohmotnou 
částí směrem dozadu. 

 
2.   Vyměňte pojistku. 

 



B. SPÍNAČ ON/ OFF 

Je-li Váš Start Booster vybavený spínačem ON/ OFF, přečtěte si následující. 

Různé druhy spínačů: 

• Přímo na Boosteru. 

• V rukojeti záporné (černé) svorky. 

Na samotném přístroji jednoduše zapněte OFF nebo ON, dle etikety na spínači. Pro zapnutí posuňte 

klips na svorce směrem nahoru a směrem dolů pro vypnutí. Na rukojeti je štítek s upozorněním. Viz 

obrázek níže. Přístroj nechte vypnutý v případě, že není používán nebo pokud připojujete Váš klips na 

vozidlo nebo Vaši baterii. Zapněte jej až poté, co jste se přesvědčili, že jsou svorky připojeny k vozidlu 

správně. Jakmile je vozidlo nastartováno, odpojte odstraňte nejprve zápornou svorku, poté vypněte 

spínač ON/ OFF a následně odpojte kladnou svorku. 

 
 
 

 
 
 
C. ALARM PŘI PŘEPÓLOVÁNÍ  

Pokud Alarm rozpozná inverzní polaritu, vydává tón a svítí přerušovaným světlem. 

Může pracovat pouze s jedním spínačem ON/ OFF na Boosteru nebo na typu 12/ 24V. Pro zajištění 

řádného používání Booster před použitím vypněte nebo odpojte. Následně spojte svorky se svorkami 

nebo s baterií vozidla a v tento okamžik začne alarm vydávat zvuk a rozsvítí se, pokud rozpozná inverzní 

polaritu. Pokud jsou svorky správně zapojeny, nestane se nic. V tom případě můžete před 

nastartováním Vašeho vozidla přístroj zapnout nebo zvolit správné napětí na typu 12/ 24V. 

 

D. 12/24V KONEKTOR/ SPÍNAČ 

Typy 12/24V jsou vybaveny buď spínačem nebo červeným konektorem. V obou případech dojde 

k vypnutí přístroje, když je spínač ve střední poloze (poloha OFF) nebo vytažením červeného konektoru 

(dbejte na to, abyste netahali za kabely, ale pouze za přípojku). 

 

 

ON/ OFF svorku na zápornou 
svorku. 
-UP – poloha zapnuto 
 
-Down – poloha vypnuto 



Pro zvolení správného napětí sledujte baterii vozidla (pročtěte si návod k použití vozidla). Poté, co jste 

nastavili správné napětí, zapněte spínač buď na 12V nebo 24V, nebo zasuňte červený konektor do části 

označené 12V nebo 24V. Nastavení správného napětí je důležité. Zabráníte tak poškození vozidla nebo 

Boosteru a explozi z přebití baterie. 

Před zapnutím se přesvědčte, že jsou svorky řádně zapojené se správnou polaritou. Pak Booster 

zapněte, aby vozidlo nastartovalo. Jakmile je vozidlo nastartováno, odstraňte nejprve zápornou svorku, 

poté vypněte Booster a odpojte kladnou svorku. 

E. STAV NABITÍ 

Různé typy mají odlišný způsob indikace stavu nabití. Tyto voltmetry informují, zda je Váš Start-Booster 

nabitý nebo ne. Existují různé druhy indikátorů napětí: 

• LED Voltmetr: skládá se z 5ti LED diod, které přechází z červené do oranžové a zelené. Tímto 

způsobem je lehce pochopitelné, zda je přístroj nabitý nebo ne. Pokud jsou rozsvíceny 4 diody, 

znamená to, že je přístroj připravený k použití. 5. LED dioda se rozsvítí pouze tehdy, je-li přístroj 

připojený na nabíječku a plně nabitý. Po nastartování vozidla nechte Booster připojený na generátoru 

po dobu maximálně 10 sekund. Pokud se 5. zelená LED dioda nerozsvítí, znamená to, že generátor 

nepracuje správně. 

• Digitální/ analogový voltmetr: oba tyto voltmetry udávají pouze napětí Boosteru. Pokud je 

hodnota Boosteru pod 12,7V, musíte jej nabít. Pokud připojíte Booster k vozidlu na maximálně 10 

sekund, měl by Voltmetr vyhodnotit výstupní napětí a zobrazit, zda generátor pracuje správně nebo 

ne. (Správně pracující generátor má výkon přibližně 14V). 

 

F. ZPŮSOBY NABÍJENÍ 

Existují různé druhy nabíječek pro Start-Booster: 

Automatické nabíječky: 

Tato série se nazývá Lesa-série. Je buď na 12V nebo 24V. Tato série je plně automatická a nikdy Váš 

Booster nenabije nadměrně. 

LESA1 Auto nabíječka: 

Tento nabíjecí kabel je určen pouze pro Start-Booster s bateriemi. Předpokládá se nabití 

Boosteru během jízdy ze zástrčky pro žhavení cigaret. Pokud není vozidlo nastartované, 

zajistěte jeho odpojení. Zabráníte tak vybití baterie. 

Smart nabíječky: 

Zde je také celá řada nabíječek pro 6V, 12V a 24V. Pokud je nabíječka zasunuta v zástrčce nebo 

připojena přímo na svorku, 

 



stiskněte „Snow-Flake“ Modus (AGM) na nabíječce. Ujistěte se, že jste zvolili odpovídající 

napětí pro vozidlo nebo baterii. 

Bezbateriové nabíječky Start Booster: 

Tato série se nazývá Cap. K dostání je v různých velikostech výkonu a byla vyvinuta pro naše 

bezbateriové Jump Startery. Jakmile je přístroj plně nabitý, nabíječku odstraňte. 

Další způsoby nabití Vašeho Boosteru s kondenzátorem: 

Váš bezbateriový Start Booster můžete nabíjet tak, že připojíte svorky na dobře nabitou baterii 12V. 

V závislosti na velikosti baterie může trvat až pár minut, než se Booster nabije. 

Další možností nabití kondenzačního Boosteru je, po nastartování připojit na maximálně 10 až 15 

sekund k motoru nebo kondenzátoru vozidla. Generátor jej nabije okamžitě. (Nezapomeňte sejmout 

svorky do max. 15ti sekund.) 

Zajistěte, aby byla používána pouze dodaná nabíječka. V případě nabíjení neschválenou nabíječkou 

zaniká záruka a může dojít ke vzniku nebezpečí. Nadměrně nabité baterie nebo kondenzátory se 

nafouknou a začnou produkovat plyny, které mohou vést ke vzniku požáru nebo k explozi. Proto 

doporučujeme používat dodanou nabíječku v dobře větraném místě. 

 

 

 
 
Před tím, než zkusíte nastartovat vozidlo, si vždy vezměte bezpečnostní vybavení. Ujistěte se, že je 

okolí dostatečně vyvětrané a připojovací části baterie jsou čisté. 

Před startováním se dále ujistěte, že je Váš přístroj plně nabitý. 

Pokud vlastníte 12/24V Booster ujistěte se, že je volič napětí nastavený na „OFF“ nebo že je konektor 

červené napájecí zástrčky vypojený. Pokud máte 12V (nebo 24V) přístroj s volicím spínačem OFF/ ON, 

ujistěte se, že je spínač vypnutý. Též se ujistěte, že se kabely nenacházejí v blízkosti pohyblivých dílů 

motoru vozidla.  

Před nastartováním vozidla vypněte klimatizaci, rádio a světla. 

A. BATERIOVÝ START BOOSTER   

1. Připojte kladnou svorku (červená) na kladný pól. 

2. Připojte zápornou (černou) svorku na rám vozidla (kostra). 

3. Pokud máte přístroj 12/ 24V, zvolte napětí pomocí voliče napětí nebo pomocí napájecí zástrčky 

12V nebo 24V. Pokud máte 12V nebo 24V přístroj s volicím spínačem OFF, zapněte jej. 

4. Zajistěte, aby Booster nespadl do motoru nebo na zem. 

 

 

4. NÁVOD K POUŽITÍ 



5. Po nastartování odpojte nejprve černou (zápornou) svorku, poté volič napětí přepněte na OFF; 

nebo vypojte napájecí zástrčku 12/ 24V Boosteru. 

6. Následně odpojte červenou (kladnou) svorku. 

7. Obě svorky ihned řádně uložte. 

8. Nabijte Start Booster dodanou automatickou nabíječkou. 

Důležité: pokud nedojte do 10ti sekund k nastartování vozidla, nechte Start Booster před dalším 
pokusem na 3 minuty zchladit. Pokud vozidlo nenastartuje ani poté, nechte zkontrolovat Vaši 
autobaterii nebo motor. Je možné, že je autobaterie poškozená a není schopná přijímat proud 
z Boosteru. 
Tento Start Booster může být použitý i jako proudový zdroj 12V DC. Můžete například použít Start 

Booster s 12V OBD kabelem, pokud měníte baterii ve Vašem vozidle. Po použití Booster vždy plně 

nabijte. 

B. BEZBATERIOVÝ START BOOSTER CAP 

1. Ujistěte se, že je přístroj plně nabitý a vypnutý (nebo, že je volič napětí u 12/24V přístrojů 

oddělený). 

2. Spojte kladnou (červenou) svorku s kladným pólem baterie. 

3. Spojte zápornou (černou) svorku s rámem vozidla (kostra). 

4. Pokud máte přístroj 12/ 24V, zvolte napětí pomocí voliče napětí nebo pomocí napájecí zástrčky 

12V nebo 24V. Pokud máte 12V nebo 24V přístroj s volicím spínačem OFF, zapněte jej. 

5. Zajistěte, aby Booster nespadl do motoru nebo na zem. Poté nastartujte vozidlo a držte si odstup 

od Boosteru a baterie. 

6. Před sejmutím svorek můžete Váš přístroj nechat po dobu max 10-15 sekund připojený na 

motor/ generátor, aby generátor mohl přístroj nabít. 

7. Odpojte nejprve černou (zápornou) svorku, poté volič napětí na OFF; nebo vypojte napájecí 

zástrčku 12/ 24V Boosteru. 

8. Následně odpojte červenou (kladnou) svorku 

Poznámka: Rychlé vybití Vašeho Boosteru je běžné. Na druhou stranu se rychle nabije, pokud jej 
připojíte přímo na akumulátorovou baterii (viz odstavec NABÍJENÍ). 

 

C. HYBRIDNÍ START BOOSTER 

1. Spojte kladnou (červenou) svorku s kladným pólem baterie. 

2. Spojte zápornou (černou) svorku s rámem vozidla (kostra). 

3. Pokud máte přístroj 12/ 24V, zvolte napětí pomocí voliče napětí nebo pomocí napájecí zástrčky 

12V nebo 24V. Pokud máte 12V nebo 24V přístroj s volicím spínačem OFF, zapněte jej. 

4. Zajistěte, aby Booster nespadl do motoru nebo na zem. Poté nastartujte vozidlo a držte si odstup 

od Boosteru a baterie. 

5. Před sejmutím svorek můžete Váš přístroj nechat po dobu max 10-15 sekund připojený 



k motoru/ generátoru, aby generátor mohl přístroj nabít. 
 

6. Po nastartování odpojte nejprve černou (zápornou) svorku, poté volič napětí přepněte na OFF; 

nebo vypojte napájecí zástrčku 12/ 24V přístroje. 

7. Odpojte červenou (kladnou) svorku. 

Důležité: pokud nedojte do 10 sekund k nastartování vozidla, nechte Start Booster před dalším 
pokusem na 3 minuty zchladit. Pokud vozidlo nenastartuje ani poté, nechte zkontrolovat Vaši 
autobaterii nebo motor. Je možné, že je autobaterie poškozená a nelze nastartovat pomocí Start 
Boosteru. 

 
 

 
Start-Booster nevyžaduje speciální údržbu. Nejdůležitější je zajistit, aby byla baterie Start Boosteru 

nebo Hybridního Start Boosteru vždy plně nabita. Vybití Vašeho přístroje povede k poškození a záruka 

zanikne. Dodanou nabíječku používejte pouze k nabíjení. Nezkoušejte přístroj sami otevřít . Příslušné 

osoby to udělají za Vás. Přístroj udržujte čistý a skladujte jej v pokojové teplotě. Extrémní teploty 

poškodí baterii. Boostery, které nepoužíváte delší dobu, by měly být minimálně jedenkrát měsíčně plně 

nabity.  

 
 
 

Otázka: Můj Start Booster nemá napětí na svorkách. 

Odpověď: Zkontrolujte spínač ON/ OFF, přípojku 12/ 24V nebo bezpečnostní pojistky. Může se stát, že 

konektor není správně připojený nebo je prasklá pojistka. 

Otázka: Booster se nenabíjí. 

Odpověď: Zkontrolujte pojistku v nabíječce nebo na hrotu nabíječky. Dále zkontrolujte, zda je nabíječka 

funkční, přičemž Voltmetrem zkontrolujte výstupní napětí. 

Otázka: Může být vyměněna baterie, nabíječka nebo svorka? 

Odpověď: Ano, vše na tomto Boosteru může být opraveno nebo vyměněno. 

 
 
 
 

Záruka tohoto přístroje závisí na podmínkách Vašeho obchodního zástupce. Výrobce vždy ručí za 

záruku, poškození věcí nebo osob. N8klady na dopravu nejsou nikdy zahrnuté. Obaly zlikvidujte se vší 

zodpovědností. V souladu s místními zvyklostmi by měly být recyklovány nebo umístěny do příslušných 

recyklačních nádob. Nikdy nelikvidujte elektropřístroje nebo baterie spolu s vaším domácím odpadem. 

Recyklace může být provedena Vaším prodejcem nebo v souladu s místní licencí 

 

5. SERVIS A ÚDRŽBA 

6. OTÁZKY A ODPOVĚDI 

7. INFORMACE O ZÁRUCE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


