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INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWEGO  
URZĄDZENIA DO WSPOMAGANIA ROZRUCHU 

SILNIKA SAMOCHODOWGO 

 
 

 
Model: 

MAGNUM G06 

MAGNUM D28 
 

Rysunki urządzenia znajdujące się w instrukcji mogą odbiegać kolorystyką od oryginału. 
Tłumaczenie instrukcji oryginalnej. 

 

z   
 

 
UWAGA: Prosimy używać po bardzo dokładnym przeczytaniu instrukcji obsługi. 
 

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania należy wyznaczyć wykwalifikowany personel 
odpowiedzialny za instalację, konserwację, przeglądy okresowe i naprawę urządzenia. 
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przed pracą z urządzeniem należy dokładnie i z pełnym 
zrozumieniem zapoznać się z poniższą instrukcją obsługi.   
3. Po zapoznaniu się z poniższą instrukcją obsługi należy umieścić ją w miejscu dostępnym dla 
innych użytkowników urządzenia. 
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1. UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM 

 
Dziękujemy za zakup urządzenia do wspomagania rozruchu marki MAGNUM. 

Urządzenia opisane w niniejszej instrukcji, przeznaczone są do awaryjnego wspomagania 
rozruchu samochodowych silników benzynowych i diesli z instalacją 12 [V].  
Dodatkowo urządzenie może służyć jako przenośny bank energii dla wielu urządzeń 
elektronicznych takich jak np. laptopy, telefony komórkowe, tablety i inne. 
Urządzenie może być również wykorzystywane jako latarka.  
 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek użytkowania niezgodnego 
z przeznaczeniem. 
 

2. DANE TECHNICZNE 

 

MODEL MAGNUM G06 MAGNUM D28 

Napięcie 
rozruchu 

12 [V] 12 [V] 

Prąd rozruchu 360 [A] 270 [A] 

Max prąd 
rozruchu 

600 [A] 500 [A] 

Zalecana 
pojemność 

silnika  

Diesel – do 2,5 [L] Diesel – do 1,9 [L] 

Benzyna – do 3 [L] Benzyna – do 2,5 [L] 

Pojemność 
baterii 

16500 [mAh] 13600 [mAh] 

Typ 
akumulatora 

Litowo-polimerowy Litowo-polimerowy 

Żywotność ~ 1000 cykli ~ 1000 cykli 

Wyjście USB 5 [V] / 2,1 [A] 5 [V] / 2,1 [A] 

Wyjście banku 
energii 

19 [V], 16 [V], 12 [V] 19 [V], 16 [V], 12 [V] 

Wymiary 
d/w/sz 

185x45x85 [mm] 165x40x80 [mm] 

Waga netto 0,59 [kg] 0,42 [kg] 
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3. OBJAŚNIENIE SYMBOLI 

 
 

 
 
Aby ograniczyć możliwość skaleczenia, użytkownik musi najpierw przeczytać całą 
instrukcję. 

Ogólny znak ostrzegawczy, zwraca uwagę każdego użytkownika na ogólne 
niebezpieczeństwa. Występuje w połączeniu z innymi wskazówkami ostrzegawczymi 
lub innymi symbolami, których nieprzestrzeganie może doprowadzić do obrażeń ciała 
lub uszkodzenia urządzenia. 

 
 
 
Produkt zgodny z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej. 

 
 
 
Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych – patrz punkt UTYLIZACJA w 
niniejszej instrukcji. 

      Stosować okulary ochronne 

      Uniemożliwić dostęp dzieciom. 

   Ryzyko wystąpienia pożaru. 

        Zakaz stosowania otwartego ognia.. 

        Niebezpieczeństwo oparzenia kwasem. 

 
 
 
 Ryzyko porażenia prądem elektrycznym. 

 

z 
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4. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA 

 
Należy przeczytać wszystkie przepisy bezpieczeństwa i wszystkie 
instrukcje.  Niestosowanie się do przepisów BHP i instrukcji może spowodować 
porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała. 
 

Należy zachować wszystkie przepisy bezpieczeństwa i instrukcje w celu użycia w 
przyszłości. 

 
Nie można dopuszczać dzieci w pobliże miejsca pracy urządzenia. Osoby z 
wszczepionym rozrusznikiem serca nim podejmą pracę z urządzeniem, powinny 
skonsultować się ze swoim lekarzem. Obsługa serwisowa i naprawy urządzenia 

mogą być prowadzone przez wykwalifikowany personel z zachowaniem warunków 
bezpieczeństwa pracy obowiązujących dla urządzeń elektrycznych.  
Przeróbki we własnym zakresie mogą spowodować zmianę cech użytkowych urządzenia lub 
pogorszenie parametrów. Wszelkie przeróbki urządzenia, we własnym zakresie, powodują nie 
tylko utratę gwarancji, ale mogą być przyczyną pogorszenia się warunków bezpieczeństwa 
użytkowania i narażenia użytkownika na niebezpieczeństwo porażenia prądem. Niewłaściwe 
warunki pracy, oraz niewłaściwa obsługa mogą spowodować uszkodzenie urządzenia i utratę 
gwarancji.  

 
Nigdy nie przechowuj rozruchu z wpiętymi kablami rozruchowymi.  
W przypadku zwarcia nie wypiętych kabli rozruchowych może dojść do iskrzenia bądź wybuchu 
urządzenia i w efekcie doprowadzić do porażenie prądem, pożaru i/lub ciężkich obrażeń ciała. 
 
Bezpieczeństwo osobiste 
 
 OSTRZEŻENIA 
 1. W trakcie dokonywania rozruchu silnika samochodowego noś kompletną ochronę oczu i 
odzież ochronną. Unikaj dotykania oczu podczas pracy z akumulatorem samochodowym, 
cząsteczki kwasu mogą dostać się do oczu. Wówczas natychmiast przemyj oczy zimną wodą 
(przez co najmniej 15 minut) i zgłoś się niezwłocznie do lekarza. 
 2. Jeśli doszło do kontaktu kwasu akumulatorowego ze skórą lub odzieżą, natychmiast przemyj 
ją wodą z mydłem. Jeśli wystąpiło zaczerwienienie, ból lub podrażnienia, natychmiast zwrócić się 
do lekarza. 
3. Bądź bardzo ostrożny, aby zmniejszyć ryzyko upuszczenia metalowych narzędzi na 
akumulator. Może to spowodować iskrzenie lub zwarcie baterii lub innych części elektrycznych, 
które mogą spowodować eksplozję.  Należy wiedzieć że podczas ładowania akumulatora może 
się z niego ulatniać wodór w postaci gazu (gaz piorunujący). Gaz piorunujący jest mieszaniną 
wybuchową składającą się z wodoru i tlenu. Podczas kontaktu z otwartym ogniem (płomienie, żar 
lub iskry) dochodzi do tak zwanej reakcji gazu piorunującego!  Dlatego rozruchu z 
wykorzystaniem urządzenia MAGNUM należy dokonywać na wolnym powietrzu, lub w dobrze 
wentylowanym pomieszczeniu. 
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4. Podczas pracy z akumulatorem kwasowo-ołowiowym usuń metalowe elementy osobiste, takie 
jak pierścionki, bransolety, naszyjniki i zegarki.  
5. Rozruch nie jest przeznaczony do bezpośredniego rozruchu silnika samochodowego bez 
akumulatora.  
6. Natychmiast po uruchomieniu silnika odepnij kable rozruchowe od urządzenia rozruchowego i 
następnie od akumulatora. 
7. Nigdy nie przechowuj rozruchu z wpiętymi kablami rozruchowymi.  
8. Urządzenie nie jest wodoodporne - nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie wody 
np. deszczu czy śniegu. Nigdy nie kładź go na mokrym lub wilgotnym podłożu. 
 

 

Przestrzegać przepisów, umieszczonych na akumulatorach, w instrukcji obsługi i 
w poradniku eksploatacji danego pojazdu. 

 

Nosić okulary ochronne. 

 

Przechowywać urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

 

Niebezpieczeństwo wybuchu - podczas ładowania akumulatorów ołowiowych 
może powstać mieszanka gazów wybuchowych! 

 

Używanie otwartego ognia, urządzeń iskrzących i palenie tytoniu jest 
wzbronione. 
 Unikać powstawania iskier na skutek posługiwania się przewodami i 

urządzeniami elektrycznymi i na skutek powstawania elektryczności 
statycznej. 

 Unikać powstawania zwarć. 

 

Niebezpieczeństwo oparzenia - elektrolit akumulatora działa żrąco! 
 Używać rękawic i okularów ochronnych! 
 Nie przechylać akumulatora - może z niego wyciec elektrolit. 

 

Pierwsza pomoc w przypadku oblania elektrolitem. 
 Oczy, jeśli przedostały się do nich rozpryski elektrolitu, płukać przez kilka 

minut wodą! Udać się natychmiast do lekarza! 
 Rozpryski elektrolitu na skórze lub odzieży natychmiast zneutralizować ługiem 

lub płynnym mydłem i obficie spłukać wodą. 
 W razie wypicia elektrolitu natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej! 

 

Ostrzeżenie! 
 Nie narażać akumulatora na bezpośrednie działanie światła słonecznego. 
 Rozładowane akumulatory mogą zamarzać - należy je składować w 

temperaturach dodatnich. 
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5. BUDOWA I PANEL STEROWANIA 

 
MAGNUM G06 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Latarka biała trójfunkcyjna. 
2. Latarka czerwona pulsacyjna. 
3. Panel sterowania 
4. Diody sygnalizacyjne odpowiednio dla napięcia wyjściowego 19V/16V/12V. 
5. Gniazdo wyjściowe o napięciu 19V, 16V i 12V. 
6. Przycisk wielofunkcyjny i skala wskazująca stopień naładowania akumulatora urządzenia. 
7. Wyjście USB 
8. Wejście do podłączenia ładowarki sieciowej lub samochodowej. 
9. Wyłącznik główny. 
10. Gumowa pokrywa gniazda, pod nią gniazdo 12 V do podłączenia kabli rozruchowych. 
UWAGA: Gniazdo czynne cały czas, bez względu na położenie wyłącznika głównego. 
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MAGNUM D28 
 

 
 
 
1. Latarka biała trójfunkcyjna. 
2. Panel sterowania 
3. Diody sygnalizacyjne odpowiednio dla napięcia wyjściowego 19V/16V/12V. 
4. Gniazdo wyjściowe o napięciu 19V, 16V i 12V. 
5. Przycisk wielofunkcyjny i skala wskazująca stopień naładowania akumulatora urządzenia. 
6. Wyjście USB 
7. Wejście do podłączenia ładowarki sieciowej lub samochodowej. 
8. Wyłącznik główny. 
9. Gumowa pokrywa gniazda, pod nią gniazdo 12 V do podłączenia kabli rozruchowych.  
UWAGA: Gniazdo czynne cały czas, bez względu na położenie wyłącznika głównego. 
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6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 

 
Model MAGNUM D28 – zestaw w etui. 
Model MAGNUM G06 – zestaw w walizce. 

 
Poniższe elementy powinny znajdować się w zestawie: 
 
Urządzenie rozruchowe       x 1 szt. 
Kable rozruchowe       x 1 szt. 
Ładowarka sieciowa 230 V     x 1 szt. 
Ładowarka samochodowa 12 V    x 1 szt. 
 
Kabel z wtykiem męskim USB typ A z rozgałęzieniem na:   x 1 szt. 
- złącze męskie USB mini A,  
- złącze męskie USB micro A,  
- złącze męskie Apple Dock Lightning,  
- złącze męskie Apple Dock. 
 
Kabel wtyk-wtyk 5,5 mm (urządzenie – adaptery)  x 1 szt.   
 
Wtyki – adaptery do ładowania różnych urządzeń (8 szt.) :  x 1 kpl. 
- A, wtyk 6 mm z bolcem, 
- B, wtyk 6,25 mm bez bolca, 
- C, wtyk 5,40 mm bez bolca, 
- D, wtyk 5,40 mm bez bolca (mniejszy otwór),  
- E, wtyk 5 mm z bolcem, 
- F, wtyk 4,77 mm bez bolca, 
- K, wtyk 7,90 mm z bolcem 
- I, wtyk 7,38 mm z bolcem 
 
Instrukcja obsługi        x 1 szt. 
 

Uwaga!  
Dla bezpieczeństwa dzieci nie należy zostawiać swobodnie dostępnych części 
opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.). 

                    Niebezpieczeństwo uduszenia ! 
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7. UŻYTKOWANIE 

7.1 Pierwsze uruchomienie – ładowanie.  

 
Przed pierwszym uruchomieniem należy naładować urządzenie przy pomocy 

dołączonej ładowarki. Czas pierwszego ładowania powinien wynosić nie mniej niż 3 godziny. 
 
Akumulatory litowo-polimerowe nie mają „efektu pamięci” dlatego po pierwszym pełnym 
naładowaniu, urządzenie możemy doładowywać praktycznie w dowolnym momencie, bez obaw 
że wpłynie to ujemnie na pojemność akumulatora. 
Kolejną korzystną cechą akumulatorów li-po jest znikomy współczynnik samo-rozładowania. 
Oznacza to że po naładowaniu, urządzenie może być przechowywane przez długi czas bez 
konieczności doładowywania. 
Należy pamiętać aby nie pozastawiać na dłuższy czas akumulatora skrajnie rozładowanego, 
ponieważ może to doprowadzić do utraty pojemności, lub jego uszkodzenia. 
 
Aby naładować urządzenie należy: 
1. Podpiąć dołączoną ładowarkę sieciową lub samochodową do gniazda zasilającego. 
2. Podpiąć wtyk ładowarki do gniazda wejściowego urządzenia (Input 15V/1A). 

 
 
 
 
 
 
 

 
3. W trakcie ładowania diody wskazujące stopień naładowania pulsują, a gdy akumulator jest w 
pełni naładowany wszystkie świecą się światłem ciągłym.  
4. Należy wówczas odłączyć ładowarkę od urządzenia i wypiąć ją z gniazda zasilającego.  
W trakcie ładowania ładowarka może rozgrzewać się – jest to zjawisko normalne. 
 
UWAGA: Po zakończonym procesie ładowania urządzenie należy koniecznie odłączyć od 
ładowarki. 
 

7.2 Rozruch silnika samochodowego. 

UWAGA 
Nie wolno używać rozruchu MAGNUM jeśli: 
 
 

- Nie zezwala na to instrukcja pojazdu lub instrukcja akumulatora   samochodowego. 
- Akumulator pojazdu jest uszkodzony. 
- Akumulator pojazdu jest całkowicie rozładowany. 
- Silnik pojazdu lub układ rozruchowy pojazdu jest uszkodzony. 
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1.  Przesuń wyłącznik główny w pozycję ON i sprawdź na skali stopień naładowania urządzenia 
rozruchowego.   
Nie należy dokonywać rozruchu jeśli urządzenie jest naładowane na około 25% - odpowiada to 
jednej diodzie na skali naładowania.  
Optymalny stopień naładowania akumulatora urządzenia rozruchowego w przypadku rozruchu 
silnika samochodowego to minimum 3 diody. 

 
 
 

 
 

2. Przygotuj kable rozruchowe dołączone w komplecie z urządzeniem. 

Podłącz je do akumulatora samochodowego – czerwony zacisk do wyjścia PLUS + , a czarny 

zacisk do wyjścia MINUS -.   
Następnie ponownie sprawdź poprawność podłączenia zacisków. 

 
 
3. Zaciąg hamulec ręczny w pojeździe, kluczyk wyciągnij ze stacyjki lub ustaw w pozycji 
wyłączonej i upewnij się że samochód jest na luzie (nie jest włączony bieg). 
Odciąg gumową osłonę zakrywającą gniazdo 12V do podłączenia kabli rozruchowych. 
Wepnij w nie wtyczkę kabli rozruchowych – wtyczka i gniazdo są zaprojektowana w sposób 
uniemożliwiający odwrotne podłączenie. 

 
 
 

 
  

  

 
 
 
4. Natychmiast po wpięciu kabli w gniazdo rozruchu MAGNUM wsiądź do pojazdu, wciśnij 
sprzęgło i spróbuj uruchomić pojazd.  

 
 
Nigdy nie próbuj uruchomić silnika „ kręcąc rozrusznikiem” w 
sposób ciągły, bez przerw.  
Pomiędzy dwiema próbami rozruchu należy zrobić przerwę około 
10-15 sekund.  
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5.Natychmiast po uruchomieniu silnika wypnij wtyczkę kabli rozruchowych z gniazda 
urządzenia rozruchowego. Następnie odepnij kable rozruchowe od zacisków akumulatora. 

Należy dokonać tego dokładnie w takiej kolejności ponieważ 
gniazdo do podłączenia kabli rozruchowych jest czynne non stop 
bez względu na położenie wyłącznika głównego (ON/OFF). 
Pozostawienie wpiętych kabli rozruchowych do urządzenia 
rozruchowego może doprowadzić do przypadkowego 
zwarcia nieosłoniętych części kabli rozruchowych i w 

konsekwencji do zniszczenia urządzenia i innych uszkodzeń, które mogą spowodować 
iskry i/lub rozgrzane elementy.  
 

7.3 Ładowanie urządzeń – korzystanie z funkcji banku energii. 

 
Urządzenia rozruchowe MAGNUM D28 i MAGNUM G06 można wykorzystywać jako przenośne 
banki energii. 
Dla przykładu model MAGNUM D28 ma akumulator o pojemności 13600 mAh. Dla porównania 
bateria w telefonie komórkowym ma pojemność w zależności od modelu około 2000 mAh.  
Czyli telefon taki można naładować przy pomocy urządzenia MAGNUM D28 ponad 6 razy, a 
modelem MAGNUM G06 ponad 8 razy. 
 
Oba modele posiadają w zestawie ponad 12 różnych końcówek do zasilania urządzeń takich jak 
telefony komórkowe, laptopy, tablety, smartphony, iphony itp.  
 
Do ładowania urządzeń przeznaczone są dwa gniazda: USB 5V/2,1A oraz okrągłe z wyborem 
napięcia 12V, 16V i 19V. 
 
 

 
   

 

 

 

 
Urządzenia docelowe które mamy zamiar zasilić nie mogą być uszkodzone i muszą posiadać 
sprawne gniazda zasilające. 
Należy również upewnić się że zostało wybrane odpowiednie napięcie zasilające, właściwe dla 
danego odbiornika docelowego oraz właściwy wtyk. 
 
Importer/producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego wyboru 
napięcia zasilającego, ładowania urządzeń do tego nieprzystosowanych lub ładowania 
urządzeń z niesprawnymi gniazdami zasilającymi.  
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Ładowanie z gniazda USB 
1.Aby naładować urządzenie przy pomocy gniazda USB wystarczy przełącznikiem ON/OFF 
włączyć urządzenie (przełącznik w pozycji ON). 
2.Podłączyć odpowiedni kabel do gniazda wyjściowego USB urządzenia i połączyć go z 
gniazdem do ładowania urządzenia docelowego.  
3.Na urządzeniu docelowym powinna pojawić się informacja o rozpoczęciu ładowania. 
 
Ładowanie z gniazda okrągłego z wyborem napięcia. 
1. Aby naładować urządzenie przy pomocy okrągłego gniazda z wyborem napięcia należy 
przełącznikiem ON/OFF włączyć urządzenie. 
2. Przyciskiem znajdującym się obok skali naładowania urządzenia wybrać żądane napięcie. 
Naciskając go kilkakrotnie będą się podświetlały kolejno diody przy 12V, 16V i 19V. 
3. W gniazdo wyjściowe „Output” wpiąć kabel „wtyk-wtyk 5,5 mm”, w drugi jego koniec wpiąć 
odpowiednią końcówkę (adapter) i podpiąć do gniazda zasilającego urządzenia docelowego. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
3. Urządzenie docelowe powinno zasygnalizować rozpoczęcie procesu ładowania. 
 
Po całkowitym naładowaniu urządzenia docelowego, lub osiągnięcia żądanego stopnia 
naładowania należy niezwłocznie odpiąć go od urządzenia zasilającego MAGNUM. 
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7.4 Funkcje świetlne. 

 
Urządzenia rozruchowe MAGNUM wyposażone są nowoczesne źródła światła oparte na 
energooszczędnych diodach LED wysokiej mocy. 
 
Mogą świecić w trzech trybach: 
- światłem ciągłym – jako latarka, 
- światłem pulsacyjnym – sygnał SOS, 
- światłem pulsacyjnym. 
 
 
Aby włączyć światło białe należy: 
1. Przełącznikiem ON/OFF włączyć urządzenie (pozycja ON). 
2. Wcisnąć i przytrzymać na około 3 sekundy okrągły przycisk obok skali naładowania – światło 
zaświeci się i będzie świecić trybem ciągłym (latarka) – zwolnić przycisk. 
3. Kolejne jedno szybkie naciśnięcie spowoduje przestawienie światła w tryb pulsacyjny – będzie 
nadawany sygnał SOS. 
4. Kolejne jedno szybkie naciśniecie przestawi światło w tryb pulsowania.  
5. Kolejne jedno szybkie naciśniecie wyłączy światło. 
 
Dodatkowo model MAGNUM G06 wyposażony jest w światło czerwone świecące w trybie 
pulsacyjnym. 
Aby je włączyć należy: 
1. Włączyć urządzenie – włącznik w pozycji ON. 
2. Przyciśnij szybko dwa razy przycisk Power – światło czerwone będzie świecić się światłem 
pulsacyjnym. 
3. Przyciśnij dwa razy szybko przycisk Power – światło wyłączy się. 

8. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 

 
Urządzenia rozruchowe MAGNUM których dotyczy niniejsza instrukcja nie wymagają specjalnych 
zabiegów konserwacyjnych.  
Należy je chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zabrudzeniami. 
Unikać kontaktu z wodą, rozpuszczalnikami, benzynami, smarami olejami itp.  
Urządzenie ma być czyste i suche.  
Do czyszczenia używać miękkiej lekko wilgotnej ściereczki. Nie używać agresywnych, żrących 
substancji czyszczących.  
W trakcie czyszczenia przełącznik główny powinien być w pozycji wyłączonej OFF.  
W trakcie czyszczenia unikać kontaktu z gniazdami wyjściowymi i wejściowymi urządzenia.  
Jeśli doszło do ich zabrudzenia należy przeczyścić je poprzez przedmuch sprężonym 
powietrzem. 
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UWAGA: 
NIGDY NIE DEMONTOWAĆ OSŁONY GNIAZDA DO PODŁACZENIA KABLI 
ROZRUCHOWYCH.  
NIGDY NIE WTYKAĆ TAM ŻADNYCH PRZEDMIOTÓW ANI NIE PODŁANCZAĆ INNYCH 
ELEMENTÓW NIŻ DOŁACZONE W KOMPLECIE KABLE ROZRUCHOWE. 
W GNIEŻDZIE TYM NAPIECIE 12V JEST NON STOP BEZ WZGLĘDU NA POŁOŻENIE 
PRZEŁACZNIKA ON/OFF. 

 
 
Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan urządzenia oraz pozostałych kabli i akcesoriów 
będących elementem wyposażenia urządzenia. 
W razie stwierdzenia usterek nie wolno używać urządzenia aż do czasu usunięcia usterek. 
 

9. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

 
Zaleca się przechowywać wyczyszczone urządzenie w oryginalnym opakowaniu. 
Zawsze przechowuj urządzenia w suchym, wentylowanym miejscu, niedostępnym dla dzieci i 
osób postronnych. 
Chroń urządzenie przed wibracjami i wstrząsami podczas transportu. 
 
Najwłaściwsze jest przechowywanie akumulatora w stanie częściowo naładowanym.  
Optymalny stan naładowania akumulatora do przechowywania to 70%.  
Pozostawienie na dłuższy czas akumulatora skrajnie rozładowanego może doprowadzić 
do utraty pojemności lub jego uszkodzenia.  
Nie zaleca się także przechowywania akumulatora w pełni naładowanego. 
O ile jest taka możliwość temperatura przechowywania powinna wynosić około 12° C. 
 
UWAGA: Po zakończonym procesie ładowania urządzenia należy koniecznie odłączyć go od 

ładowarki. 
Nigdy nie przechowuj rozruchu z wpiętymi kablami rozruchowymi.  
W przypadku zwarcia nie wypiętych kabli rozruchowych może dojść do 
iskrzenia bądź wybuchu urządzenia i w efekcie doprowadzić do porażenie 
prądem, pożaru  i/lub ciężkich obrażeń ciała. 
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10. UTYLIZACJA 

 
Materiały z opakowania nadają się do wykorzystania, jako surowiec wtórny. Utylizacji opakowania 
należy dokonać zgodnie z przepisami lokalnymi. 
Materiały z opakowania należy zabezpieczyć przed dziećmi, gdyż stanowią one potencjalne 
źródło zagrożenia. 
 
Właściwa utylizacja urządzenia: 
1. Zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/WE symbolem przekreślonego kołowego kontenera na 
śmieci (jak poniżej) oznacza się wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne podlegające 
selektywnej zbiórce. 

      
  

 
 
 
 
 
 

2. Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu poprzez normalne 
odpady komunalne, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych. Informuje o tym symbol kołowego kontenera, umieszczony na produkcie, instrukcji 
obsługi lub opakowaniu. 
3. Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się do powtórnego użycia zgodnie z ich 
oznaczeniem. Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub innym formom 
wykorzystania zużytych urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę naszego środowiska. 
4. Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń elektrycznych udzieli państwu 
administracja gminna lub sprzedawca urządzenia. 

11. GWARANCJA. 

 
Importer/producent urządzenia zapewnia pełny serwis gwarancyjny jak i pogwarancyjny. 
Do każdego urządzenia wydawana jest oddzielna, indywidualna karta gwarancyjna. 
Wszystkie zapisy na temat zakresu gwarancji, zasad jej udzielania i innych wymogów są podane 
na karcie gwarancyjnej wydawanej wraz z urządzeniem. 
 
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny: 
 
Firma Spaw – Serwis                                          Importer/producent: 
30-731 Kraków                                                   Firma Spaw 
ul. Kosiarzy 3                                                     30-731 Kraków 
tel.: 12 348-07-22                                               ul. Kosiarzy 3 
formularz zgłoszenia naprawy: 
www.spawsc.pl  - zakładka serwis. 
 
 

http://www.spawsc.pl/
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12. DEKLARACJA ZGODNOŚCI 

 

 


