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GYSPACK AUTO

                                     

Instrukce pro použití pomocného zdroje pro start automobilů.

Blahopřejeme k zakoupení výrobku výrobce GYS Francie, který byl vyvinut s maximální péčí.
Za účelem docílení nejoptimálnější funkce tohoto výrobku si prosím řádně přečtěte níže uvedená doporučení
aby nedošlo k poškození. 
Před prvním použitím nabíjejte zařízení ze sítě 230V, po dobu 8 hodin.
Při dobíjení (svítí červená kontrolka dobíjení) nepoužívejte tlačítko TEST. Při pravidelném používání,
Vždy po použití dobijte zařízení ze sítě 230V. Pokud zařízení déle nepoužíváte, dobijte zařízení vždy po dvou
měsících.

POZOR: Aby jste se vyhnuli poškození nebo explozi nezaměňte polaritu kleští. Kleště jsou izolované pro proti  
                poškození při náhodném dotyku. Na zařízení se nevztahuje záruka, pokud je poškozeno záměnou 
                polarity.
 

STARTOVÁNÍ MOTORŮ:
a) než svorky připojíte ke kontaktům autobaterie, vypněte zapalování automobilu
b) připojte červené kleště na + kontakt autobaterie, potom černé kleště na – kontakt, nebo na kostru
c) po připojení startovacích kleští, můžete startovat, startujte nejdéle 6 s, poté 3 min čekejte

Po každém použití dobijte zařízení pokud možno ze sítě 230V. Při nabíjení svítí červená kontrolka, po dobití na
maximální kapacitu, červená kontrolka zhasne.
GYSPACK AUTO  může být dobíjeno z automobilu z cigaretové zásuvky 12V . Při dobíjení musí být vozidlo
nastartováno.

TEST:  stiskněte tlačítko TEST pro kontrolu stupně nabití zařízení – pokud se rozsvítí oranžová nebo červená  
            kontrolka je nutné dobít zařízení

SPECIFIKACE:          -         zaplombovaná baterie  12V/17Ah
-   startovací proud 400A
-   napájecí adaptér 12V DC/500mA
-   váha  7kg

                                                  



                                                    SERVIS
                                                                      Poskytnutí záruky
Obsahem záruky je zodpovědnost za to, že dodaný stroj má v době dodání a po dobu záruky vlastnosti stanovené
závaznými technickými podmínkami a normami.  Odpovědnost  za vady, které se na stroji  vyskytnou  po jeho
prodeji  v záruční  době,  spočívá  v povinnosti  bezplatného  odstranění  vady  výrobcem  stroje,  nebo  servisní
organizací pověřenou  výrobcem.  Doba záruky začíná  běžet  dnem předání  stroje  kupujícímu,  případně dnem
možné dodávky. Výrobce tuto lhůtu prodlužuje na 24 měsíců. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění
oprávněné reklamace až do doby, kdy je stroj opraven. Podmínkou platnosti záruky je, aby byl  stroj používán
způsobem a k účelům, pro které je určen. Jako vady se neuznávají poškození a mimořádná opotřebení, která
vznikla nedostatečnou péčí či zanedbáním i zdánlivě bezvýznamných vad, nesplněním povinností majitele, jeho
nezkušeností nebo sníženými schopnostmi, nedodržením předpisů uvedených v návodu pro obsluhu a údržbu,
užíváním stroje k účelům, pro které není určen. Při údržbě stroje musí být výhradně používány originální díly
výrobce. V záruční době nejsou dovoleny jakékoliv úpravy nebo změny na přístroji, které mohou mít vliv na
funkčnost jednotlivých součástí stroje. Nároky ze záruky musí být uplatněny neprodleně po zjištění výrobní vady
nebo materiálové vady, a to u výrobce nebo prodejce. Pro účely reklamace je třeba vždy se strojem doložit i tento
záruční list. Pokud nebude takto prokázán datum prodeje, nebude záruka uznána a stroj bude opraven na účet
provozovatele.  Jestliže se při záruční opravě vymění vadný díl, přechází vlastnictví  vadného dílu na servisní
středisko. Záruka se nevztahuje na zapečetěnou baterii.

                                                Záruční a servisní opravy 
Záruční opravy provádí dovozce nebo jím autorizované servisní organizace.     
Provádění záručních oprav:  Zašlete reklamovaný stroj přepravní službou nebo jej předejte přímo          
na  adrese firmy META WELD s.r.o., K. Marxe 798, 434 01 MOST, tel/fax: 476 108 062
Obdobným způsobem postupujte i v případě  pozáručních oprav.

    
                                                                     ZÁRUČNÍ  LIST  

                                                                 

Název stroje:                                                         GYSPACK AUTO                                                    

Datum prodeje:

Záruční doba stroje:                                 24 měsíců od data prodeje 

Záruční podmínky jsou uvedeny v návodu k obsluze a údržbě v článku Servis.
Dovozce: META WELD s.r.o.,  K.Marxe 798,   434 01  MOST,    tel/fax: 476 108 062

Datum nahlášení opravy Datum provedení opravy Číslo montážního listu Podpis
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