
Köszönjük, hogy a Q900-as multifunkcionális indítási segélyt választotta.
Kérjük, hogy a készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a 
használati útmutatót!

Az indítási segély három funkcióval rendelkezik. Használható indítási 
segélyként, akkubankként és LED lámpaként. Indítási gyorssegélyként 
abban az esetben használható, amikor a gépjármű a lemerült akkumulátor 
miatt nem indul. Csak vészhelyzetben történő használatra ajánlott. Nem 
ajánlott folyamatos, intenzív használatra. Az eszköz nem javítja meg az ak-
kumulátorokat. Az eszköz alkalmas 12V-os, maximum 7,5 literes benzines 
és maximum 5 literes dízel autók elindítására. Kérjük, hogy az eszközt ne 
használja 24V-os és (fent említett gépjárművek kivételével) más géphasználja 24V-os és (fent említett gépjárművek kivételével) más gép-
járművek elindításához, mert az eszköz balesetet okozhat és a garancia 
érvényét veszíti!
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 (elektronikus
eszközök)

S.O.S Vészjelzés leadására
 is alkalmas LED-lámpa

akkumulátor csipesz csatlakozó

töltöttségi szint
visszajelző

14V/1A
kimenet

USB 5V/1A 
kimenet

USB 5V/2A 
kimenet

bekapcsoló gomb

KAPACITÁS

KIMENET 1

TELJES FELTÖLTÉSI IDŐ
MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET

54.76Wh

-20 C - 60 C 
4-5 óra

600A
300A

5V/1A, 5V/2A

12V (indítási segély)
14V/1A
520g

160 x 71 x 39mm

CSÚCS ÁRAM
INDITÓ ÁRAM
KIMENET 2

BEMENET
SÚLY

MÉRET
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 A csomagolásban található smart indítókábel (i4) védve van a következőktől:
- túltöltés
- áram túlterhelés
- kisülés
- túlterhelés
- túlmelegedés
- fordított polaritás- fordított polaritás
- fordított töltés
- rövidzárlat

LED jelzés
töltöttség (%)

kikapcsolva

A készüléket a csomagolásban található AC adapterrel illetve autós töltővel töltse!

- Kapcsolja be a készüléket, és győződjön meg róla, hogy legalább három LED világít a visszajelzőn! 
(teljesen feltöltött eszközzel érheti el a legjobb eredményt!) - Csatlakoztassa az indítókábel kék végét a 
készülékhez! Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van csatlakoztatva, szorosan az aljzatban van! A 
nem megfelelő csatlakozás esetén nem tudja elindítani az autót, valamint a készülék túlmele-
gedéséhez vezethet, megolvadhat a kábel és a csatlakozó.
- Amennyiben a készülékhez tartozó i4 smartkábelt használja, a következőkre figyeljen: A: Piros és zöld 
LED villog – az eszköz készenlétben van.
B: A piros LED villog és sípol –az eszköz hibát észlelt, csatlakoztassa újra, vagy töltse fel a készüléket 
mielőtt újra próbálkozik! - Csatlakoztassa az indítókábel csipeszeit a gépjármű akkumulátorához,a 
piros csipeszt az akkumulátor pozitív (+) sarujához, a fekete csipeszt a negatív (-) saruhoz! Ügyeljen rá, 
hogy a csipeszek a lehető legtávolabb legyenek egymástól! Győződjön meg róla, hogy sem a sarukon, 
sem a csipeszeken nincs szennyeződés, rozsda és megfelelően vannak rögzítve, különben az autó nem 
fog elindulni!
- Ha i4 smartkábel használatakor a zöld LED világít, minden rendben, indíthatja a járművet.
- Indítsa be a gépjárművet! - 15 másodpercen belül húzza ki az indítókábelt a készülék csatlakozójából!- Indítsa be a gépjárművet! - 15 másodpercen belül húzza ki az indítókábelt a készülék csatlakozójából!
- Vegye le a csipeszeket az akkumulátor sarujáról.

bekapcsolvavillog
0% 100%75%50%25%10%
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LED JELZÉS ÜZEMMÓD MEGJEGYZÉS

PIROS LED
VILLOG
ÉS 
CSIPOG

PIROS ÉS ZÖLD LED
VILLOG

INDÍTÁS
ELŐTT

INDÍTÁS
UTÁN

INDÍTÁS
KÖZBEN

OKOK

ZÖLD LED

AZ INDÍTÓKÁ-
BEL CSATLA-
KOZTATVA 
VAN A 

KÉSZÜLÉKHEZ 
DE NINCS CS-
ATLAKOZTA
VA AZ AKKU-
MULÁTORHOZ

A CSIPESZEK 
MÁR CSATLA-
KOZTATVA 
VANNAK AZ 
AKKU-

MULÁTOR SA-
RUIHOZ

A KÉSZÜLÉK TÖLTÖTTSÉGI SZINTJE 
TÚL ALACSONY A GÉPJÁRMŰ 

ELINDÍTÁSÁHOZ

NEM TÖRTÉNIK SEMMI 30 MÁ-
SODPERCCEL AZUTÁN, HOGY A 
CSIPESZEK MEGFELELŐEN 
VANNAK CSATLAKOZTATVA

A CSÚCSFESZÜLTSÉG MAGASABB 
MINT A NÉVLEGES FESZÜLTSÉG

A TRANZIENS FESZÜLTSÉG LEESIK 
9.6V-RA VAGY AZ ALÁ

MEGSZÜNTETTE AZ ALÁBBI PROB-
LÉMÁKAT, MÉGSEM INDUL A GÉP-

JÁRMŰ

AZ I4 KÁBEL AUTOMATIKUSAN 
LEKAPCSOLJA AZ ERŐFORRÁST 
MIUTÁN BEINDULT AZ AUTÓ

AZ I4 KÁBEL ELKEZDI FELDERÍTE-
NI AZ INDÍTÓKÁBEL BEMENETEIT 
MIUTÁN CSATLAKOZTATTA A 

KÉSZÜLÉKHEZ

AZ I4 KÁBEL ELKEZDI FELDERÍTE-
NI AZ AKKUMULÁTOR 

FESZÜLTSÉGÉT AMI NAGYOBB 
MINT AZ INDÍTÁSI SEGÉLY 

FESZÜLTSÉGE.

AZ AKKUMULÁTOR EL 
VAN LÁTVA 
FESZÜLTSÉGGEL

FORDÍTOTT TÖLTÉS 
ELLENI VÉDELEM

KISÜLÉS ELLENI
 VÉDELEM

TÚLTERHELÉS ELLENI 
VÉDELEM

AZ IDŐZÍTŐ RELÉ BE 
VAN ÁLLÍTVA 30 MÁ-
SODPERCRE

FORDÍTOTT POLARITÁS 
ELLENI VÉDELEM

RÖVIDZÁRLAT ELLENI 
VÉDELEM

AZ INDÍTÁSI SEGÉLY 
FESZÜLTSÉGE KISEBB 
MINT 14.3V

PROBLÉMA VAN EGY 
SZENZORRAL AZ OLAJ 
TEKNŐBEN VAGY A MO-
TORRAL VAGY A GÉP-
JÁRMŰ MÁS RÉSZÉVEL

KÉSZENLÉT

HELYEZZE FEL ÚJRA SZORO-
SAN A CSIPESZEKET, MITÁN 
MEGGYŐZŐDÖTT RÓLA, 
HOGY A SARUK NEM SZEN-
NYEZETTEK VAGY ROZSDÁ-

SAK
AZ I4 KÁBEL ELLENŐRIZTE AZ 
ÖSSZES KAPCSOLÓDÓ 
KÖRÜLMÉNYT

AZ I4 KÁBEL AKTÍVÁLVA 
VAN ÉS KÉSZEN ÁLL A 
GÉPJÁRMŰ ELINDÍTÁSÁRA

AZ I4 KÁBEL NEM TUD 
AKTÍVÁLÓDNI

A KÁBEL CSIPESZEI NINCSENEK 
ELÉG SZOROSAN CSATLAKOZTAT-
VA AZ AKKUMULÁTOR SARUIHOZ

A PIROS ÉS A FEKETE CSIPESZ 
ROSSZ POLARITÁSRA VANNAK 

RÁKÖTVE

A PIROS ÉS A FEKETE CSIPESZ 
VÉLETLENÜL ÖSSZEÉRNEK

AZ INDÍTÁSI SEGÉLY 
FELTÖLTÉSÉRE VAN SZÜKSÉG 
MIELŐTT ÚJRA MEGPRÓBÁL-

NÁ AZ INDÍTÁST

NE ÉRINTSE ÖSSZE A PIROS 
ÉS FEKETE CSIPESZEKET. 
KIVÉTEL EZ ALÓL, AMIKOR 

TESZTELI

NE CSATLAKOZTASSA A 
PIROS ÉS FEKETE CSIPESZE-
KET AZ AKKUMULÁTOR EL-
LENTÉTES PÓLUSAIHOZ.. 
KIVÉTEL EZ ALÓL, AMIKOR 

TESZTELI
INDÍTSA EL A GÉPJÁRMŰVET 
30 MP-EN BELÜL. AMENNY-
IBEN LEJÁR AZ IDŐ, HÚZZA 
KI A KÁBELT A KÉSZÜLÉKBŐL 
MAJD HELYEZZE VISSZA

KÉRJÜK, NE FOLYTASSA A 
GÉPJÁRMŰ ELINDÍTÁSÁT

KÉRJÜK, NE FOLYTASSA A 
GÉPJÁRMŰ ELINDÍTÁSÁT

ELLENŐRIZZE AZ AUTÓ MÁS 
RÉSZEIT IS AMIK AZ AUTÓ 
ELINDÍTÁSÁT MEGAKADÁLY-

OZHATJÁK

ELLENŐRIZZE AZ AUTÓ MÁS 
RÉSZEIT IS AMIK AZ AUTÓ 
ELINDÍTÁSÁT MEGAKADÁLY-

OZHATJÁK

VEGYE LE A CSIPESZEKET
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- Válassza ki a megfelelő kábelt!
- Helyezze a kábelt a készülék 5V-os USB kimenetébe!
- A töltőkábel másik végét helyezze be a digitális eszköz csatlakozójába, majd nyomja meg a 
bekapcsoló gombot!

- A készülék automatikusan lekapcsol, ha nincs használatban, vagy amikor befejeződött a töltés 

- Nyomja meg kétszer a bekapcsoló gombot, így bekapcsolja a led-lámpát!
- Ezután a bekapcsoló gomb újbóli megnyomására a lámpa üzemmódot vált (villogó fény, s.o.s. jelzés, 
világítás kikapcsolása)
- Ha a készülék 25 másodpercig inaktív állapotban van, automatikusan kikapcsol.
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PROBLÉMA OKA

AZ INDÍTÁSI SEGÉLY MÉRGEZŐ ÉS ÁRTALMAS ANYAGAINAK ÖSSZETÉTELE ÉS MENNYISÉGE:

MEGOLDÁS

Ha a készülék bekapcsoló
 gombjára a készülék nem 

reagál

0: A készülék alkotóelemei között az összes homogén anyag veszélyes anyag-tartalma 
az MCV határ alatt van 2002/95/EC(RoHs) szabvány meghatározásai szerint.

Csatlakoztassa a töltőt!

Pb

000000

PBDEPBBCr(Vi)CdHg

Alacsony feszültség védelem.

- Ha az eszköz túlmelegszik, vagy a színe megváltozik töltés, illetve tárolás közben, ne használ    
ja tovább!
- Ha az egység borítása sérülés jeleit mutatja, illetve megdagad, ne használja tovább!
- Ne bontsa szét a terméket és ne nyissa fel, hogy elkerülje az akkumulátorok sérülését!
- Tartsa a terméket olyan helyen, ahol gyermekek nem férnek hozzá!
- A terméket mindig kellő óvatossággal, az előírásoknak megfelelően használja a terméket!
- Gyermekek csakis szülői felügyelet mellett használhatják!
- Ne használja játékként!- Ne használja játékként!
- Ne hagyja, hogy nedves legyen a készülék!
- Ne merítse vízbe a készüléket!
- Ne használja a terméket robbanékony légkörben, például gyúlékony folyadék, gáz és por 
jelenlétében!
- Ne módosítsa, illetve ne szedje szét az indítási segélyt! Csakis egy képzett szerelő javíthatja. - 
Ne tegye ki az eszközt erős hőhatásnak!
- Csak a mellékelt töltővel töltse az eszközt!- Csak a mellékelt töltővel töltse az eszközt!
- Extrém körülmények között elemszivárgás fordulhat elő. Ronggyal óvatosan törölje le a 
folyadékot, és kerülje bőrével a kontaktust, amikor észreveszi a szivárgást az akkumulátoron. 
Bőrre vagy szembe való kerülés esetén azonnal öblítse le tiszta vízzel és menjen orvoshoz. - A 
működésképtelen eszköztől a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően váljon meg!
- Az indítási segély feltöltése előtt húzza ki az USB és indítási kábeleket!
- Ne próbálja meg az indítási segély akkumulátor feltöltését, amennyiben az fagypont alatti - Ne próbálja meg az indítási segély akkumulátor feltöltését, amennyiben az fagypont alatti 
hőmérsékletű! Feltöltés előtt fokozatosan melegítse fel az akkumulátort 0°C fölé!
- Ne illesszen idegen anyagokat az indítási segély egyik bemeneti nyílásába se!
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A készülékre egy év korlátozott jótállást adunk a termék gyártási hibájából fakadó meghibá-
sodásokra. A garancia csak vásárlást igazoló számlával vagy annak másolatával érvényes.  
A garancia érvényét veszíti amennyiben a készüléken található címke, szériaszám el van 
távolítva, illetve amikor nem bizonyítható a vásárlás dátuma. A garancia nem terjed ki a 
normál kopásból, elhasználtságból, helytelen használatból adódó meghibásodásra, mechan-
ikai behatásból eredő sérülésekre és az ezekből eredő meghibásodásokra, illetve illetéktelen 
harmadik fél által történő javítás, szerelés által okozott károkra. Nem vállalunk felelősséget a 
szállításból adódó sérülésekért, meghibásodásokért. Nem vállalunk felelősséget a szándékos 
visszaélésből fakadó sérülésekért, meghibásodásokért. Fenntartjuk a jogot, hogy a hibás ter-
méket kicseréljük vagy megjavítjuk. Amennyiben javítjuk a készüléket, a garancia az eredeti 
garanciális idő végéig érvényes. A kicserélt alkatrész lehet használt, de felújított vagy javított. 
Ez azonban csak abban az esetben lehetséges, ha a kicserélt alkatrész egyenértékű az eredeti 
alkatrésszel. A kicserélt eszköz vagy alkatrész tulajdonjogát fenntartjuk. A garancia nem 
terjed ki az elhasználtságból meghibásodó alkatrészekre (Pl. a készülék akkumulátorára).

FORGALMAZZA:                                      KFT.
                         2310 SZIGETSZENTMIKLÓS
                                  GYÁRI ÚT 60.

TÚLTÖLTÉS ÉS 
KISÜLÉS ELLENI
VÉDELEM

BIZTOSÍTÉKKAL
ELLÁTVA

ELLEN-FORDÍTOTT 
DUGÓ


