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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 
 

 

Niniejsza instrukcja zawiera wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i obsługi. Zapoznać się z 
instrukcją przed pierwszym użyciem urządzenia. Zachować instrukcję do wglądu w razie 
potrzeby. Z treścią instrukcji powinna się zapoznać każda osoba używająca produktu. 
Zabrania się wprowadzania modyfikacji do urządzenia i konserwowania go winny sposób 
niż opisano w instrukcji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za urazy i uszkodzenia 
wynikające z naruszenia zaleceń instrukcji. W przypadku problemów lub wątpliwości, 
konsultować się z wykwalifikowanym specjalistą posiadającym wiedzę na temat 
prawidłowego użytkowania urządzenia. Urządzenie powinno być wykorzystywane 
wyłącznie do ładowania, uruchamiania lub zasilania, w zakresie wartości granicznych 
wskazanych na urządzeniu i w instrukcji. Obowiązuje przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa. Producent nie ponosi odpowiedzialności za przypadki niewłaściwego lub 
niebezpiecznego użytkowania. 

 

Urządzenie przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nie narażać go na 
działanie opadów i nadmiernej wilgotności (ładowarka). 

 

Urządzenie nie może być użytkowane przez dzieci od lat 8, osoby z ograniczonymi 
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub mentalnymi, a także osoby nieposiadające 
doświadczenia i wiedzy, o ile nie są one nadzorowane i nie zostały poinstruowane na 
temat obsługi i potencjalnych zagrożeń. Zabrania się używania produktu przez dzieci do 
zabaw. Osoby niepełnoletnie mogą czyścić i serwisować urządzenie wyłącznie pod 
nadzorem. 

 Nie używać produktu do ładowania baterii jednorazowych. 
 Nie używać ładowarki akumulatorów innej niż dostarczona z urządzeniem. 

 
Nie używać urządzenia w przypadku stwierdzenia uszkodzenia kabla zasilającego lub 
wtyczki. 

 Nie podejmować prób ładowania zamarzniętego lub uszkodzonego akumulatora. 

 Nie przykrywać urządzenia. 
 Nie zbliżać urządzenia do ognia. 
 Chronić przed ciepłem i długotrwałymi temperaturami powyżej 50°C. 

 
Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych do chłodzenia. Przed rozpoczęciem obsługi 
urządzenia zapoznać się z instrukcją. 

 Poniżej opisano tryb automatyczny pracy oraz ograniczenia użytkowania. 

 
Urządzenie musi być przechowywane w pozycji pionowej. Inne pozycje można stosować 
wyłącznie tymczasowo. 

 Ryzyko wybuchu i pożaru! 

 
Ładowany akumulator może powodować emisję gazu wybuchowego. 

 
•  Podczas ładowania, akumulator powinien znajdować się w miejscu z wentylacją. 

 
•  Unikać kontaktu z ogniem i iskrami. Nie palić tytoniu. 

 •  Chronić styki elektryczne akumulatora przed zwarciem. 
 Podłączanie i odłączanie: 

 

•  Przed podłączaniem do i odłączaniem urządzenia od akumulatora, odłączyć kabel 
zasilający od sieci. 

 • Zacisk akumulatora, który nie jest połączony z nadwoziem należy podłączać jako 
pierwszy. Drugi zacisk podłączyć do elementu nadwozia, w odległości od akumulatora i 
przewodów paliwa. Prostownik należy podłączyć do sieci elektrycznej. 

• Po zakończeniu ładowania, odłączyć prostownik od sieci, następnie od nadwozia, a 
następnie od akumulatora, w podanej kolejności. 

 Ryzyko rozprysków kwasu! 

 
• Stosować okulary ochronne i rękawice robocze. 

 
• W przypadku kontaktu kwasu akumulatorowego z oczami lub ze skórą, płukać dużą 

ilością wody i bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarza. 
 Połączenie: 

 •  Urządzenie klasy II (prostownik i booster) 

 
• Urządzenie klasy III (booster) 

 Połączenie z siecią wykonywać zgodnie z przepisami państwowymi dotyczącymi instalacji. 
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 Konserwacja: 

 

• Kabel zasilający jest podłączony na stałe do urządzenia. W przypadku jego 
uszkodzenia, przerwać użytkowanie urządzenia. 

• Prace serwisowe może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel. 

 

• Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem prac serwisowych (prostownik i booster), zawsze 
odłączać kabel od sieci. 

• W przypadku spalenia się bezpiecznika wewnętrznego, wymienia go producent, punkt 
obsługi posprzedażowej lub odpowiednio wykwalifikowana osoba. 

• Nie stosować rozpuszczalników i innych agresywnych środków czyszczących. 
• Powierzchnie urządzenia czyścić miękką, suchą szmatką. 

 Przepisy: 
 • Urządzenie spełnia wymagania Dyrektywy Europejskiej. 

 • Świadectwo zgodności można pobrać z naszej strony internetowej. 

 • Znak zgodności EAC (Eurasian Economic Commission) 
 Usuwanie odpadów: 

 

•  Zużyty produkt należy przekazywać do odpowiedniego zakładu recyklingu. Zabrania się 
usuwania elementów wyposażenia z odpadami komunalnymi. 

 

• Akumulator urządzenia również podlega recyklingowy. Postępować z odpowiednimi 
przepisami dotyczącymi recyklingu. 

• Przed złomowaniem urządzenia należy wymontować z niego akumulator. 
• Przed rozpoczęciem demontażu akumulatora odłączyć urządzenie od sieci. 
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OPIS OGÓLNY 
 
Niezależne urządzenie rozruchowe służy do rozruchu pojazdów wyposażonych w akumulator 12 V. GYSPACK AUTO 
działa dzięki zastosowaniu wbudowanego wysokowydajnego akumulatora. Aby zapewnić właściwe użytkowanie 
urządzenia i dłuższą żywotność wbudowanego akumulatora, po każdym użyciu należy połączyć je do sieci i 
doładowywać przed następnym użyciem. Ostrzeżenie: Aby uniknąć uszkodzenia lub eksplozji, należy przestrzegać 
polaryzacji podczas połączenia zaciskowego. 
 
TESTOWANIE AKUMULATORA WBUDOWANEGO 
 
Przed każdorazowym użyciem wykonać test akumulatora: nacisnąć przycisk testu, zostanie wyświetlony jeden z 
poniższych wyników: 
 

 
 - Dioda zielona: Akumulator jest naładowany. Może być używany do rozruchu pojazdów. 

 
 - Dioda pomarańczowa: Zaleca się doładowanie GYSPACK AUTO przed użyciem. 

 
- Dioda czerwona: Konieczność doładowania. 
Ostrzeżenie: Nie korzystać z urządzenia w przypadku wskazania czerwonej kontrolki. 

 
ROZRUCH POJAZDU 

 
Nie odłączać akumulatora pojazdu. Odłączenie może spowodować utratę danych w sterowniku i utrudnienie 
rozruchu. 
 

 
1. Wyłączyć zapłon przed podłączeniem GYSPACK AUTO do akumulatora pojazdu. Nie stykać ze sobą zacisku 

czerwonego i czarnego. 
2. Podłączyć zacisk czerwony do bieguna (+), a następnie czarny zacisk do bieguna (-) akumulatora. 
 

 
Unikać zakleszczania przewodów i kontaktowania ich z powierzchniami gorącymi lub zaostrzonymi. 
 
 

3.  Włączyć stacyjkę w kabinie pojazdu. Jeżeli silnik nie zostanie uruchomiony, zaczekać 3 minuty przed podjęciem 
kolejnej próby (trwającej maks. 6 sek.). 

 
- Jeżeli nie jest przestrzegane wymaganie zachowania zwłoki pomiędzy próbami w celu schłodzenia (3 

min), lub, jeżeli próba rozruchu trwa zbyt długo (> 6 sek.), znacznie obniża się prawdopodobieństwo 
uruchomienia wspomaganego (ryzyko utraty prądu). 

- Nieprzestrzeganie zwłoki grozi również wyciekami elektrolitu i uszkodzeń elementów. 
- Jeżeli pojazd nie zostanie uruchomiony, przyczyna może być inna niż akumulator: alternator, świece 

żarowe, itp. 
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 
 

Problem Przyczyny Rozwiązanie 
Iskrzenie podczas kontaktu zacisków z 
biegunami akumulatora. 

Odwrócenie biegunów na zaciskach 
akumulatora. 

Sprawdzić podłączenie biegunów. 

Urządzenie nie umożliwia 
uruchomienia pojazdu. Podczas testu 
po uruchomieniu urządzenia świeci się 
czerwona lub pomarańczowa dioda. 

Rozładowany akumulator urządzenia. Doładować akumulator i podjąć próbę 
po zakończeniu ładowania. 

 Wielokrotne próby uruchomienia bez 
zachowania zwłoki. 

Zachować zwłokę 3 minut pomiędzy 2 
próbami. Próba uruchomienia nie może 
przekraczać 6 sekund. 

 Niewłaściwe napięcie akumulatora. Sprawdzić, czy napięcie akumulatora 
wynosi 12V. 

Urządzenie przestało wspomagać 
rozruch. Podczas testu nie świecą się 
diody. 

Zbyt niskie napięcie akumulatora 
wbudowanego. Możliwe, że akumulator 
wewnętrzny jest uszkodzony lub 
zużyty. 

Doładować urządzenie w celu podjęcia 
ponownej próby. 

 Wewnętrzny akumulator uległ 
uszkodzeniu i nie jest możliwe jego 
doładowanie. 

Skontaktować się z punktem obsługi 
klienta GYS w celu wymiany 
akumulatora. 

Ładowanie wbudowanego akumulatora 
nie rozpoczyna się (nie świecą się 
diody ładowania). 

Nieprawidłowe podłączenie wtyczki 
kabla ładowarki zewnętrznej do 
gniazda urządzenia. 

Sprawdzić podłączenie wtyczki. 

Po 24h ładowania nie świeci się dioda 
zakończenia ładowania. 

Wewnętrzny akumulator uległ 
uszkodzeniu i nie jest możliwe jego 
doładowanie. 

Skontaktować się z punktem obsługi 
klienta GYS w celu wymiany 
akumulatora. 

W trybie zewnętrznego zasilania 
napięciem 12V, booster przestaje 
przesyłać prąd. 

Zadziałało zabezpieczenie termiczne 
urządzenia. 

Odłączyć urządzenie i zaczekać na 
automatyczne zresetowanie się 
zabezpieczenia. 

 
DOŁADOWYWANIE AKUMULATORA WBUDOWANEGO 
 
Podłączyć dużą wtyczkę kabla do gniazda 220V, a małą wtyczkę do gniazda ładowania na przednim panelu GYSPACK 
AUTO. 
Ładowanie zostanie zakończone automatycznie, co potwierdzi włączenie zielonej diody. 
Uwaga: Podczas ładowania, urządzenie musi być ustawione w pozycji pionowej. W przeciwnym razie, zachodzi ryzyko 
uszkodzeń i wycieków elektrolitu. 
 
WYKLUCZENIE GWARANCJI NA AKUMULATOR 
 
GYSPACK AUTO zawiera wbudowany wysokowydajny akumulator, który należy doładowywać po każdorazowym użyciu 
urządzenia. Jeżeli warunek nie będzie przestrzegany, w ciągu 24 godzin akumulator będzie ulegał zasiarczaniu. 
Spowoduje to nieodwracalne uszkodzenie akumulatora. 
Z uwagi na powyższe, akumulator GYSPACK AUTO, który jest kosztownym wydatkiem, nie jest objęty gwarancją, 
ponieważ jego stan zależy od warunków użytkowania. 
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WYMIANA AKUMULATORA 
 

 
 

Produkt Akumulator Typ Napięcie (V) Pojemność 
(Ah) 

Wymiary (cm) 
Kod 

akumulatora 

GYSPACK AUTO 6FM - 18 
Akumulator 
kwasowo-
ołowiowy 

12 18 33 x 14 x 35 53139 

 
Procedura wymiany akumulatora: 
 
• Odłączyć urządzenie od sieci zasilającej. 
• Odkręcić tylny panel (9 śrub). 
• Zdjąć panel osłaniający akumulator (ilustracja). Akumulator jest podłączony do urządzenia w dwóch 

punkach: na zacisku (-)  i na zacisku (+) . Aby zdemontować akumulator, odkręcić śruby mocujące. 
 

Podczas montażu nowego akumulatora upewnić się, że bieguny akumulatora i urządzenia 
GYSPACK AUTO/400 są zachowane: zacisk (-) po lewej stronie, zacisk (+) po prawej stronie 
(ilustracja). Przykręcić ponownie 2 śruby i dokręcić nakrętki (zalecane dokręcanie kluczem 
dynamometrycznym do 4 Nm). 

 
• Ponownie przykręcić tylny panel. 
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INTERFEJS URZĄDZENIA 
 

 
 

1 Połączenie z ładowarką. Używać wyłącznie ładowarki dostarczonej z produktem. 

2 

Dioda czerwona 
- Tryb testu: konieczność doładowania - Ostrzeżenie: nie korzystać z urządzenia w przypadku wskazania 

czerwonej diody. 
- Tryb ładowania: akumulator jest doładowywany. 

3 Dioda żółta (tylko w trybie testu): Zaleca się doładowanie akumulatora przed użyciem. 

4 

Dioda zielona: 
- Tryb testu: Akumulator jest naładowany. Urządzenie może być używane do rozruchu pojazdów. 
- Tryb ładowania: ładowanie zakończone. Doładowywanie podtrzymujące: można pozostawić urządzenie 

podłączone do sieci. 
5 Przycisk Test: naciśnięcie przycisku pozwala na sprawdzenie poziomu naładowania akumulatora. 
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SPECYFIKACJA 
 
Akumulator bezserwisowy 12V/18Ah 

Napięcie wejściowe 100V-240V 50/60HZ 

Maksymalna moc znamionowa ładowarki 16 W 

Napięcie ładowania 16 V 

Prąd ładowania  500 mA 

Znamionowa pojemność ładowania 22 Ah 

Krzywa ładowania WU 

Temperatura pracy -15 °C / +40 °C 

Temperatura składowania -18 °C / +45 °C 

Klasa ochrony IP20 

Waga urządzenia (z kablami) 7 kg 

Wymiary (D x S x W)  26 cm x 13 cm x 30 cm 

 
IKONY NA AKUMULATORZE 
 

 

Chronić przed ogniem i iskrami. Nie palić tytoniu. 

 
Ryzyko porażenia elektrycznego. 

 
Chronić przed dziećmi. 
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SYMBOLE 
 

 

Produkt objęty procesem pakowania w materiały podlegające recyklingowi. Producent 
przestrzega globalnego systemu sortowania, zbierania i odzyskiwania odpadów opakowaniowych. 

 

Produkt podlegający recyklingu. Przestrzegać zaleceń dotyczących sortowania (zgodnie z 
Rozporządzeniem 2014-1577). 

 Ochrona przed kontaktem palców z częściami niebezpiecznymi. 

 Poziom hałasu 

 
Wtyczka ładowarki 
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SCHEMAT ELEKTRYCZNY I CZĘŚCI ZAMIENNE 
 

 
 
 

 
GYSPACK AUTO / 

400 

Akumulator 53158 (18Ah) 

Obwód elektroniczny ładowarki 63951 

Ładowarka Gyspack 054677 

 
 

 

FRANCJA 

Gniazdo zapalniczki 

ZACISK CZARNY 
KABEL WYJŚCIOWY 

CZARNY 

CZARNY 

CZARNY 

PRZEŁĄCZNIK PRZYCISKU 

KABEL WYJŚCIOWY 

CZARNY 

Wyłącznik obwodu 

Adapter 

Akumulator 

CZERWONY 

ZACISK CZERWONY RED 


