
Kiitos siitä, että valitsit apukäynnistysakun! Noudata aina 
perusturvatoimia, kun käytät sähkölaitteita. Lue kaikki ohjeet 
huolellisesti ja pidä tämä opas helposti saatavilla.
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B. KÄYTTÖOHJEET:
LED-näyttö
Tarkista apukäynnistysakun varaustaso painamalla kytkentäpainiketta. Näytöllä 
näkyvät jäljellä oleva varaus ja aktivoidut lähtöportit.

Näytöllä on eri numeroita sen mukaan, mikä apukäynnistysakun varaustaso on. 
Luku nousee 100 prosenttiin, kun lataus on valmis.

Apukäynnistysakun latausohjeet:
1. Kytke latauskaapeli sähkölaitteisiin USB-lähdön avulla.

2. Lataa kytkemällä apukäynnistysakun 5V/2A-tuloportti.

Tai

1. Kytke autosovitin tupakansytyttimeen.

2. Kytke apukäynnistysakun 5 V / 2 A-tuloportti autosovittimen toiseen päähän.

Huomautus: Älä lataa apukäynnistysakkua heti moottorien käynnistyksen 
jälkeen, vaan odota vähintään 30 minuuttia.

12 V:n ajoneuvon apukäynnistysohjeet:
1. Varmista, että jäljellä on vähintään 80 % virtaa. Täyttä latausta suositellaan.
2. Liitä apukäynnistyskaapelin johto apukäynnistysakun pistokkeeseen.
3. Liitä PUNAINEN puristin ajoneuvon akun plusnapaan (+) ja MUSTA puristin 
miinusnapaan (-).
4. Käynnistä ajoneuvo. Käynnistysten välillä on oltava YLI 30 sekuntia. Jos 
epäonnistut kolmen kerran jälkeen, älä yritä uudelleen. Tarkista, onko ajoneuvon 
moottorissa tai piirissä ongelmia. Tarkista apukäynnistysakku vikojen varalta ja 
palauta se tarvittaessa jälleenmyyjälle.
5. Kun ajoneuvo on käynnistynyt, irrota välikaapeli apukäynnistysakusta sekä irrota 
punaiset ja mustat leuat ajoneuvon akun navoista 30 sekunnin kuluessa.
6. Jätä ajoneuvon moottori käyntiin.

Matkapuhelimen tai tabletin latausohjeet:

1. Liitä USB-kaapeli USB QC 3,0 / 5 V 2 A -lähtöporttiin.
2. Valitse sopiva liitin matkapuhelinta tai tablettia varten. LED-näytössä näkyy 
varaustaso numeroina, kun laite latautuu.
3. Lataa painamalla kytkentäpainiketta.

LED-taskulamppu:
Sytytä LED-valo painamalla kytkentäpainiketta kolmen sekunnin ajan.
LED-valon kolme tilaa tulevat näkyviin järjestyksessä (valaistus, välkkyminen, 
SOS), kun painat kevyesti.
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E. Usein kysytyt kysymykset:
K: Miten kytken laitteen pois päältä?
V: Laite kytkeytyy automaattisesti pois ilman kuormaa tai kun lataus on päättynyt.

K: Kuinka monta kertaa laitteella voi ladata matkapuhelinta?
V: 3 kertaa iphone-puhelimen osalta.

K: Miten kauan kestää matkapuhelimen lataaminen täyteen?
V: Noin tunnin.

K: Miten monta kertaa tällä laitteella voidaan käynnistää ajoneuvo täydellä 
latauksella?
V: Noin 20 kertaa.

K: Miten kauan laitteen akun varaus säilyy?
V. 3–6 kuukautta, mutta suosittelemme sen lataamista 3 kuukauden välein.

D. TEKNISET TIEDOT:
Koko: 146*78*31 mm 

Paino: 365 g

Tulo: 5 V / 2 A

Lähtö: QC 5,0 V / 9,0 V / 12 V; 5 V 2 A; 12 V:n apukäynnistys

Latausaika yhteensä: noin 6 h 

Käynnistysvirta: 200 A 

Huippuvirta: 400 A 

Käyttölämpötila: -20~60 °C / -4~140 °F

Suojat: Oikosulkusuoja, ylilataussuoja ja purkautumissuoja

Käyttöikä: >1 000 sykliä

F. VIANETSINTÄ:
Etsintä

Ei vastausta 
painettaessa 
virtapainiketta.

Syy

Apukäynnistysakun 
alijännitesuojaus on 
aktivoitunut.

Ratkaisut

Aktivoi liittämällä 
latauskaapeli 
tuloporttiin latausta 
varten.

G. MYRKYLLISET JA HAITALLISET AINEET:
Myrkyllisten ja haitallisten aineiden koostumus ja määrä apukäynnistysakussa

0: Osoittaa, että kaikki yhtenäisen materiaalin vaaralliset aineet ovat sen 
MCV-rajan alapuolella, joka on määritetty standardissa 2011/65/EU (RoHS) 
sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU)2015/863.

H. VAROITUS:
1. IRROTA apukäynnistysakku ajoneuvosta 30 sekunnin kuluessa.
2. ÄLÄ liitä kahta puristinta toisiinsa. Se voi aiheuttaa vaaratilanteen.
3. ÄLÄ pura apuakkua. Se voi aiheuttaa vaaratilanteen.

Ole huolellinen laitteen käytössä.

Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai nuorten käyttöön ilman valvontaa.
Älä anna lasten käyttää laitetta leluna.
Älä anna laitteen kastua.
Älä upota laitetta veteen.
Älä käytä laitetta räjähdysherkässä ympäristössä, kuten herkästi 
syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn luona.
Älä muokkaa tai pura apukäynnistysakkua. Vain pätevä asentaja saa 
korjata laitteen.
Älä altista laitetta kuumuudelle.
Älä säilytä tuotetta paikassa, jossa lämpötila voi olla yli 70°C.
Lataa laite vain, kun ympäristön lämpötila on 0–60 °C
Lataa laite vain mukana tulevan laturin avulla.
Akku voi vuotaa äärimmäisissä olosuhteissa. Pyyhi vuotanut neste 
varovasti pois liinalla ja vältä ihokosketusta nesteeseen. Jos ainetta 
joutuu iholle tai silmiin, huuhtele välittömästi puhtaalla vedellä ja hakeudu 
lääkärin hoitoon.
Hävitä laite käyttöiän lopussa huolehtien ympäristöstä asianmukaisesti.

I. TAKUUTIEDOT:
1. Myönnämme tälle tuotteelle rajatun takuun materiaali- ja työvirheiden varalta 
12 kuukauden ajaksi tehtaan päivämäärästä. Takuuehdot ovat seuraavat.

2. Takuu on voimassa vain silloin, kun korjattavan tai vaihdettavan tuotteen 
alkuperäinen ostaja esittää alkuperäisen kuitin (jälleenmyyjältä/vähittäiskaup-
piaalta).

3. Takuu ei ole voimassa, jos sarjanumero, ostopäivämäärä ja tarra on poistettu.

4. Takuu ei kata vaurioita tai tuotevikoja, jotka johtuvat normaalista kulumisesta, 
fyysisestä väärinkäytöstä, virheellisestä asennuksesta, muokkauksesta tai 
valtuuttamattomien kolmansien osapuolten suorittamista korjauksista.

5. Emme ole vastuussa menetyksistä tai vahingoista, joita ilmenee kuljetuksen 
aikana tai force majeure -tilanteessa.

6. Emme vastaa suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka johtuvat tuotteen 
käytöstä tai väärinkäytöstä.

7. Kaikki takuuvaatimukset rajataan viallisen tuotteen korjaukseen tai vaihtoon 
meidän päätöksestämme.

8. Jos korjaamme tai vaihdamme tuotteen, takuu kattaa sen alkuperäisen 
takuukauden kestäessä. Korjaukseen tai vaihtoon voi liittyä toiminnaltaan 
vastaavien kunnostettujen yksiköiden käyttöä. Vaihdettu osa tai tuote siirtyy 
meidän omistukseemme.

9. Takuu ei kata kulutusosia, kuten akkuja ja lisävarusteita.

Suoja ylilatausta ja 
ylipurkautumista 

vastaan

Palontorjunta Liitintä ei voi kytkeä väärin


