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START TRUCK 12/24 V GÉPJÁRMŰ INDÍTÓ 
 

12/24 V-os akkumulátorral működő gépjárművekhez 
 
 
Gratulálunk ! Ön egy elegánsan formatervezett, jó minőségű terméket vásárolt. A START 
TRUCK készülék rendelkezik az indítási segédeszközök minden szükséges tulajdonságával, 
és nyújtja az összes elvárható teljesítményt.  
 
 
 

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 
 
A START TRUCK bármilyen időjárási körülmény (eső, hó, hideg, meleg) mellett 
alkalmazható, ha betartjuk a következő biztonsági előírásokat: 
 

1. Csak a gyártó vagy a START TRUCK kereskedő által javasolt tartozékokat szabad 
használni, ellenkező esetben fennáll magunk vagy a készülék megsérülésének veszélye.  

2. Amikor a készülék fel van töltve, húzzuk ki a töltőkábel CSATLAKOZÓDUGÓJÁT.  
3. Ne próbálkozzunk a START TRUCK készüléket hibás tartozékkal feltölteni. A hibás 

tartozékot azonnal ki kell cserélni.  
4. A készüléket nem szabad víz alá meríteni.  
5. A készüléket nem szabad tűzveszélyes anyagok, pl. benzin stb. közelében használni.  
6. Amennyiben a START TRUCK készülék megsérülne vagy meghibásodna, magunk ne 

szereljük szét, hanem juttassuk vissza a kereskedőhöz.  
7. A START TRUCK készüléket ne hagyjuk állni hosszabb ideig teljesen lemerülve. Az 

ebből eredő sérülések visszafordíthatatlanok.  
 
FONTOS: Amennyiben a START TRUCK kb. két hónapon keresztül használaton kívül 

állna, töltsük fel a mellé csomagolt tartozékkal. A legjobb lenne természetesen, 
ha a START TRUCK készülék folyamatosan feltöltött állapotban lenne.  

 
 
 

MŰSZAKI ADATOK 
 
 

1. Amikor a 12 V-os indítási folyamat során a teljesítmény max. 3200 A-t tesz ki, a 
folyamatos teljesítmény 700 A.  

2. Amikor a 24 V-os indítási folyamat során a teljesítmény max. 1600 A-t tesz ki, a 
folyamatos teljesítmény 700 A. 

3. A készülék többféle funkció ellátására alkalmas (pl. energiaforrás a szivargyújtón 
keresztül). 

4. Akkumulátor típusa: zárt zselés akkumulátor (AGM), az I.A.T.A. biztonsági 
szabványnak megfelelően. 

5. Saruk – 700 A.  
6. A 12 V-os szivargyújtó kimenete 20 A-es védőkapcsolóval van ellátva, amely védi az 

összes 12 V-os fogyasztót, és/vagy a START TRUCK készülékkel végzett feltöltés 
folyamatát.  

7. A feltöltési állapot ellenőrzéséhez nyomjuk kb. 10 másodpercig a nyomógombot.  
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BIZTONSÁGI FELSZERELÉSEK 
 
 

1. Szigetelt hattyúnyak-saruk, amelyek védelmet nyújtanak a szikraképződés és a rövidzár 
kialakulása ellen.  

2. A START TRUCK készülék a hátoldalán fektethető le (vagyis nem kell a kábelt 
körbevezetni) 

3. A START TRUCK készülék a legújabb technikai színvonalnak megfelelően készült. 
Tekintve a benne alkalmazott hermetikusan zárt, 12 V-os AGM zselés akkumulátort, 
bármilyen helyzetben használható.  

 
 
 

FELTÖLTÉS 
 
 

1. Ellenőrizzük rendszeresen a START TRUCK készülék feltöltöttségét, a nyomógomb kb. 
10 másodpercig tart megnyomásával. Amikor a feszültség 12 V (24 V) alá esik, a 
készüléket az alábbiakban ismertetett módszerek egyikének alkalmazásával, feltétlenül és 
késedelem nélkül fel kell tölteni.   

2. A START TRUCK készüléket javasolt automata töltőkészülékkel tölteni, amikor a 
feszültség értéke 12 V-on áll. A START TRUCK 14,2 V (28,4 V) feszültségnél van 
teljesen feltöltve, amikor a töltőkészüléken a piros LED zöldre vált.  

 
 
 
A START TRUCK KÉSZÜLÉK FELTÖLTÉSÉNEK HÁROM MÓDJA: 
 
 

1. A motor beindítása után a START TRUCK készüléket 3-5 percen keresztül hagyjuk a 
jármű akkumulátorára kapcsolva.  

2. Menet közben a LESA-1 töltőkábel segítségével a szivargyújtóra csatlakozunk (a 
motornak járnia kell, mielőtt a kábelt a szivargyújtóra kötnénk). A töltés 3-4 órát vesz 
igénybe.  

3. LESA-6A automatikus töltőkészülékkel/adapterrel 220 V-os csatlakozóra csatlakozunk. 
Feltöltéskor a kapcsolót 12 V-os állásba kell kapcsolni. A töltés kb. 24 óráig tart, és 
automatikusan leáll. Amikor a START TRUCK készülék mélykisülés állapotában van, 
30 órán keresztül kell tölteni.  

 
A töltőkészülék automatikus, a START TRUCK készüléket állandóan rajta lehet hagyni, 
kockázat nélkül.  
 
 

KEZELÉSI UTASÍTÁS 
 
MINT AKKUMULÁTORTÖLTŐ 
 

1. A LESA-1 töltőkábel segítségével csatlakoztassuk a START TRUCK készüléket 30 
percre, a jármű szivargyújtójára. 

2. Amikor a töltési folyamat befejeződött, húzzuk ki a csatlakozót, és indítsuk be a 
járművet.  

 
Megjegyzés: Hibás akkumulátor nem vesz fel töltést a START TRUCK készülékről.  
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MINT AZ INDÍTÁST SEGÍTŐ KÉSZÜLÉK 
 

1. Mindig óvjuk a szemünket! 
2. Győződjünk meg arról, hogy a kapcsoló „OFF” (KI) állásban legyen.  
3. Először mindig a pozitív töltősarut (piros +) csatlakoztassuk a pozitív sarokra. Csak 

ezután csatlakoztassuk a negatív töltősarut (fekete -) a jármű-testre. Ügyeljünk a mozgó 
részekre, mint: ventillátor, ékszíjak stb. 

4. A kapcsolót állítsuk 12 V vagy 24 V helyzetbe. Indításkor álljunk távol az 
akkumulátortól.  

5. Amikor a motor beindul, állítsuk vissza a kapcsolót „OFF” helyzetbe, és először a fekete 
(-) töltősarut csatlakoztassuk le.  

6. Ezután vegyük le a piros (+) töltősarut.  
7. A töltősarukat helyezzük el az erre szolgáló tartókban.  

 
FONTOS: Amennyiben a jármű 10 másodperc elteltével sem indulna be, hagyjuk a START 
TRUCK akkumulátorát 3 percig hűlni, mielőtt újra próbálkoznánk. Ellenkező esetben az 
akkumulátor károsodást szenvedhet.  
 
 
MINT ALTERNATÍV ENERGIAFORRÁS 
 
A START TRUCK készülék fontos eszköze az akkumulátor helyettesítésének. A legtöbb 
járművön vannak olyan memóriával rendelkező elektronikus részek, mint rádió, telefon, óra, 
fedélzeti számítógép stb. Amikor az akkumulátort cseréljük, a tárolt adatok elvesznek, ami 
kényelmetlenséget okoz a jármű üzemeltetőjének. Amikor a LESA-1 töltőkábelt a START 
TRUCK készülék és a jármű szivargyújtója közé csatlakoztatjuk, a tárolt adatok megőrzésre 
kerülnek.  
 
 
MINT HORDOZHATÓ ENERGIAFORRÁS 
 
A START TRUCK alkalmas minden, szivargyújtó-csatlakozóval felszerelt, 12 V-os fogyasztó 
energiaellátására. A 12 V-os kimenet egy 20 A-es védőkapcsolóval van ellátva. 
Feszültségátalakítóra csatlakoztatva, még 220 V-os készülékeket is ki tud szolgálni.  
 
 
 

PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSOK 
 
 
Kérdés: A feszültség értéke 12 V (24 V) alatt van; a töltőkészülék 24 órája fel van 

csatlakoztatva, de a kijelzések nem lépnek működésbe. 
Válasz: Ellenőrizzük a töltőkészülék működőképességét. A készüléknek melegnek kell lennie. 

Ha nem, ellenőrizzük, hogy a szivargyújtó végén van-e biztosíték. Ha igen, 
ellenőrizzük a biztosítékot.  

 
Kérdés: A töltőkészülék megfelelően üzemel, a START TRUCK mégsem töltődik fel.  
Válasz: Az akkumulátor és/vagy a védőkapcsoló lehet hibás. Próbáljunk működtetni egy 

fogyasztót, amely rendelkezik 12 V-os szivargyújtó-csatlakozóval. Amennyiben ez 
működik, a védőkapcsoló rendben van. Az akkumulátor a hibás.  
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Kérdés: A feszültség 11 V (22 V) alatt van. Amikor a töltőkészüléket felcsatlakoztatjuk, a 

feszültség emelkedik.  
Válasz: Az akkumulátor hibás.  

Ok: intenzív használat lehűtési időszak nélkül (ld. a kezelési utasítást). 
 
Kérdés: A START TRUCK készülék fel van töltve, mégsem ad le teljesítményt.  
Válasz: Ellenőrizzük, hogy a kábel pólus-helyesen legyen csatlakoztatva, és az akkumulátor 

sarui meg legyenek húzva.  
 
Kérdés: A szivargyújtóra egy fogyasztó csatlakoztatásakor kattanás hallatszik.  
Válasz: A fogyasztó csatlakozója lehet hibás, és a védőkapcsoló működésbe lép.  
 
 
 

EGYÉB KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK 
 
 
Kérdés: Hány alkalommal lehet a START TRUCK készüléket alkalmazni, mielőtt újra kellene 

töltenünk? 
Válasz: 1-től 30 alkalommal, függően a hőmérséklettől, a jármű általános állapotától, a motor 

fajtájától és méreteitől.  
 
Kérdés: Cserélhető-e a START TRUCK készülék akkumulátora? 
Válasz: Igen, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel.  
 
Kérdés: Lehet-e a START TRUCK készüléket környezetkímélő módon kivonni a használatból?  
Válasz: Igen, a környezet kímélése elsődleges szempont. Legegyszerűbben a készülék leadható 

az egyik akkumulátorgyűjtő helyen, vagy visszavihető a kereskedőhöz.  
 
Kérdés: Milyen az optimális tárolási hőmérséklet?  
Válasz: A szobahőmérséklet. A készülék működik negatív hőfokon is, de ekkor teljesítménye 

csökken. A szélsőségesen meleg hőmérséklet miatt a készülék lemerül.  
 
Kérdés: Alkalmazható-e 10 A-es töltőkészülék a feltöltéshez? 
Válasz: Nem, csak automatikus töltőkészüléket szabad használni.  
 
Kérdés: Biztosítva van-e a START TRUCK a helytelen használat ellen? 
Válasz: Nem, a kezelési utasítást mindig pontosan be kell tartani.  
 
FONTOS: Az első használatba vétel előtt a START TRUCK készüléket teljesen fel kell 

tölteni. 
 
 

FONTOS INFORMÁCIÓ 
 
A gyártó nem vállal felelősséget a testi vagy dologi sérülésekért, amelyek a készülék 
kezelésekor léphetnek fel.  
 
 
 
SVÁJCI TERMÉK 


