
Tack för att du har valt vår starthjälp! Följ alltid grundläggande 
säkerhetsföreskrifter när du använder elektriska apparater. Läs alla 
instruktioner noggrant och spara denna instruktionsmanual för 
framtida bruk.

ANVÄNDARMANUAL

A. PRODUKTLAYOUT:
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Starthjälpsuttag 19 V/3 A utgångsport14 V/1 A ingångsport

USB 5 V/2,1 A utgångsport

USB 5 V 1 A utgångsport

Nätadapter

Laddningskabel

Strömindikator

Starthjälpsinstruktion för 12 V fordon:
1. Se till att antalet indikatorer inte är mindre än fyra. Vi rekommenderar full 
laddning.
2. Anslut startkabeln till starthjälpsuttaget.
3. Anslut den RÖDA klämman till fordonsbatteriets positiva (+) pol och anslut den 
SVARTA klämman till fordonsbatteriets negativa (-) pol.
4. Starta fordonet. Intervalltiden mellan varje start måste vara ÖVER 30 sek. Om det 
inte lyckas efter tre gånger, sluta försöka och kontrollera om fordonets motor eller 
krets inte fungerar som de ska och kontrollera samtidigt starthjälpen. Returnera till 
återförsäljaren om du upptäcker något fel med den.
5. När fordonet har startat, ta bort startkabeln från starthjälpen och koppla bort de 
röda och svarta klämmorna från fordonsbatteriets poler inom 30 sekunder.
6. Låt fordonets motor gå.

B. ANVÄNDNINGSGUIDE:
Indikator
Tryck på strömbrytaren för att kontrollera starthjälpens lagringsnivå.

Indikator           1 fast sken  2 fast sken  3 fast sken   4 fast sken  5 fast sken

Lagringsnivå

Indikatorn blinkar en efter en under laddningstiden. Olika siffror på indikationer 
med fast sken visar starthjälpens olika lagringsnivåer. Alla indikatorer tänds när 
laddningen är klar.

Laddningsinstruktion för starthjälp:
1. Anslut nätadaptern till universaluttaget.
2. Anslut 14 V/1 A ingångsporten på starthjälpen till den andra änden av 
nätadaptern. 
Eller
1. Anslut biladaptern till cigarettändaruttaget.
2. Anslut 14 V/1 A ingångsporten på starthjälpen till den andra änden av 
biladaptern.
Obs! Ladda inte starthjälpen omedelbart efter start av 
motor, vänta minst 30 minuter.

Instruktion för att ladda mobiltelefon eller surfplatta:
1. Anslut USB-kabeln till USB-utgångsporten 5 V/2,1 A/5 V 1A.
2. Välj lämplig anslutning till din mobiltelefon eller surfplatta.
3. Tryck på strömbrytaren för att ladda, indikatorn tänds när enheten laddar.

LED-ficklampa:
Tryck på strömbrytaren i 3 sekunder för att starta LED-belysningen.
Det finns tre lägen för LED-belysningen som visas i ordning (belysning, strobe, 
SOS) om du trycker lätt.

C. RESERVDELSLISTA:
Delens namn              Kvantitet

Starthjälpsenhet

Laddningskabel

Anslutningar till bärbar dator

Startkabel med klämmor

Delens namn            Kvantitet

Nätadapter

Biladapter

Användarmanual

USB-kabel

Strömförsörjning för 19 V bärbar dator:
1. Anslut laddningskabeln till utgångsport 19 V/3 A.
2. Välj lämplig kontakt för din bärbara dator och anslut den till laddningskabeln 
och din bärbara dator.
3. Tryck på strömbrytaren för att ge ström till 19 V bärbar dator.

D. TEKNISKA SPECIFIKATIONER:
Storlek: 220 x 90 x 30 mm
Vikt: 710 g
Batterikapacitet: 21 000 mAh
Ingång: 14 V/1 A

Utgång: 5 V/2,1 A, 5 V/1 A,19 V/3 A,12 V starthjälp

Full laddningstid: ca 9 timmar
Startström: 400 A

Toppström: 800 A

Drifttemp.: -20 °C – 60 °C

Skydd: Kortslutningssäker, överladdningsskydd och urladdningsskydd

Livslängd: >1 000 cykler

E. Frågor och svar:
Fråga: Hur stänger jag av enheten?
Svar: Enheten stängs av automatiskt när ingen belastning hittas eller laddningen är 
klar.

Fråga: Hur många gånger kan den här enheten ladda min mobiltelefon?
Svar: 8 gånger för iPhone

Fråga: Hur lång tid behöver enheten för att fulladda min mobiltelefon?
Svar: Cirka 1 timme.

Fråga: Hur lång tid tar det för enheten att helt ladda den bärbara datorn?
Svar: Cirka 40 minuter.

Fråga: Hur många gånger kan en fulladdad enhet starta fordonet? 
Svar: Cirka 20 gånger.

Fråga: Hur länge varar batteriladdningen på enheten?
Svar: 3-6 månader, men vi rekommenderar att full laddning sker var tredje månad.

F. FELSÖKNING:
Problem

Starthjälpen är fortfarande 
inte fulladdad fast dess 
fem indikatorlampor visar 
fast sken

Ingen respons när du 
trycker på strömbrytaren.

Starthjälpen blir rätt varm 
när den bärbara datorn 
laddas.

Orsak

75 % laddning för längre lagring 
av starthjälp när den inte 
används.

Lågspänningsskydd för 
starthjälp har aktiverats.

För hög laddningsström (3 A).

Åtgärd

Koppla ur adaptern och 
anslut den igen.

Anslut adaptern i 14 V/1 
A ingångsporten för att 
aktivera.

Ta bort batteriet från 
den bärbara datorn eller 
ladda den efter ett 
uppehåll på 5 minuter.

G. GIFTIGA OCH FARLIGA ÄMNEN:
Sammansättning och mängd giftigt och farligt ämne i en starthjälp

0: Indikerar att alla farliga ämnen i homogena material är under den MCV-gräns 
som anges i standarden 2011/65/EU (RoHS) med ändring (EU) 2015/863.

H. VARNING:
1. Ta bort starthjälpen från fordonet inom 30 sek.
2. Anslut INTE de två klämmorna. Det kan skapa en farlig situation!
3. Demontera INTE värdenheten. Det kan skapa en farlig situation!

Var alltid försiktig när du använder enheten.

Enheten är inte avsedd att användas av unga eller funktionsnedsatta 
personer utan uppsikt.
Använd inte som leksak.
Låt inte enheten bli våt.
Sänk inte ned enheten i vatten.
Använd inte enheten i explosiva atmosfärer, t.ex. i närheten av brandfarliga 
vätskor, gaser eller damm.
Ändra eller demontera inte starthjälpen. Låt endast en kvalificerad tekniker 
reparera enheten.
Utsätt inte enheten för värme.
Förvara inte enheten på platser där temperaturen kan överstiga 70 °C.
Ladda endast vid omgivningstemperaturer mellan 0 °C och 60 °C.
Ladda endast med laddaren som medföljer enheten.
Under svåra förhållanden kan batteriläckage uppstå. Om du lägger märke till 
vätska på batterierna, torka försiktigt av vätskan med en trasa och undvik 
hudkontakt. Vid hud- eller ögonkontakt, skölj omedelbart i rent vatten och sök 
läkarvård.
I slutet av dess livslängd ska du kassera enheten med vederbörlig omsorg 
om vår miljö.

I. GARANTIINFORMATION:
1. Vi erbjuder en begränsad garanti för denna produkt mot eventuella fel i material 
och utförande under en period av 12 månader efter tillverkningsdatumet. Villkoren 
för garantin är som följer.

2. Garantin är endast giltig när den ursprungliga köparen kan visa upp det 
ursprungliga kvittot (från återförsäljare/butik) tillsammans med produkten som ska 
repareras eller bytas ut.

3. Garantin är ogiltig om serienumret, inköpsdatumet och etiketten har tagits bort.

4. Garantin täcker inte skador eller produktfel till följd av normalt slitage, fysiskt 
våld, felaktig installation, modifiering eller reparationer av obehöriga tredje parter.

5. Vi tar inte ansvar för förlust eller skada som uppstått vid transport eller som ett 
resultat av en force majeure-situation.

6. Vi ansvarar inte för eventuella skador eller följder som uppstår till följd av 
användning eller felanvändning av produkten.

7. Alla garantikrav är begränsade till reparation eller utbyte av defekt produkt och 
enligt vår egen bedömning.

8. Om vi reparerar eller byter ut produkten täcks produkten under återstående tid 
av den ursprungliga garantiperioden. Reparation eller utbyte kan innebära 
användning av reparerade enheter som är funktionsmässigt likvärdiga. Ersatt del 
eller produkt blir vår egendom.

9. Förbrukningsdelar som batterier och tillbehör omfattas inte av garantin.

Skydd mot 
överladdning och 

urladdning

Brandskydd Skydd mot omvänd 
laddning


