
 
INDÍTÁSRÁSEGÍTŐ & TÖLTŐ 

BENZINÜZEMŰ GÉPJÁRMŰVEK RÉSZÉRE 

 

 
Használati utasítás 

 
Cikkszám: SMART BOX5 

Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta! 
Kérjük, hogy a használatba vétel előtt gondosan olvassa el a használati utasítást! 

Műszaki adatok: 

AKKU KAPACÍTÁS: 6000 mAh                                                    

BEMENET: 12V 1Amp 

KIMENET: 5V 2Amp. Digitális eszközök, 12V indításrásegítés 

ÁRAMFELVÉTEL: 200 AMP. 

CSÚCSÁRAM: 400 AMP AJÁNLOTT MAXIMUM 3,0 Lit benzinüzemű gépjárművek részére 

TÖLTÉSI IDŐ: 3 ÓRA 

MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET: -20°C ~ 60°C 

ÉLETTARTAM: Maximum 800 ciklus 
 

Használati útmutató 
FŐ EGYSÉGEK: 

Indítás rásegítő készülék:  x1 
Autós töltő:   x1 
Akkucsipesz:   x1 
Otthoni töltő:   x1 
Használati utasítás:   x1 
 

AKKUCSIPESZ  LED KIJELZŐ  
 
 

 

             
 

Rendeltetésszerű használat – Indítás rásegítés 
1. Győződjön meg arról, hogy a készülék akkufeszültsége elégséges-e a művelet végrehajtására, nyomja be a készülék kapcsolóját legalább 
két LED-nek világítani szükséges! 
2. Csatlakoztassa a készülék vezetékeit a jármű akkumulátorára, a píros színű akkucsipesz az akkumulátor pozitív (+) kimenetére, a fekete 
színű akkucsipesz az akkumulátor negatív (-) kimenetére. 
3. Csatlakoztassa az akkucsipeszeket a készülék kimenetébe. 
4. A jármű indítókulcsával indítsa be a járművet. 
5: A jármű beindítását követő 15 másodpercen belül csatlakozzon le a jármű akkumulátoráról. 
6. Távolítsa el az akkucsipeszeket. 
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Kapcsolja be a készüléket, hogy meggyőződhessen az akkumulátor állapotáról: 

LED kijelzők 1 villog 1 világít 2 világít 3 világít 4 világít 

Akku kapacitás 0% 25% 50% 75% 100% 

Töltéskor az egyes kijelzők egyenként villognak. Az állandó fényű kijelzők illusztrálják az akkumulátor állapotát. A töltés befejezésekor az 
összes LED kijelző világít.  

Digitális eszközök töltése 
Az USB kimenet alkalmas különböző 5V 2 Amp. digitális eszközök töltésére, pl. okos telefon, Ipad, kamera, MP3, MP4, stb. 

 
LED fényszóró használata 

Nyomja be a készülék kapcsolóját kb. 3 másodperc időtartamra, amellyel aktiválja a LED világítást, három üzemmód kapcsolható a 
nyomógomb további enyhe lenyomásával: világítás, SOS, kikapcsol 

A készülék kikapcsolása 
A készülék, amennyiben nincs terhelés alatt továbbá a töltés befejezésekor automatikusan kikapcsol. 
A készülék teljes feltöltését követően, kb. 3-12 hónapig tárolja a kapacitást, a megfelelő működés biztosítása érdekében célszerű az 
akkumulátor három havonként történő feltöltése. 

Hibakeresés 

Probléma Ok Megoldás 

Bekapcsoláskor nem üzemel Kisfeszültségű védelem Csatlakoztassa a 12V 1 Amp. töltőhöz 

Figyelem! 
1. Indítás rásegítéskor a kék csatlakozót szilárdan rögzítse, ennek elmulasztása esetén a készülék nem alkalmas a jármű indítására, és a 
készülék meghibásodását eredményezheti! 
2. Győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatások a megfelelő polaritás szerint történtek! Ha az akkumulátor csatlakozások szennyesek vagy 
rozsdával fedettek, a csatlakozásokat tisztítsa meg, ellenkező esetben a jármű a készülék használatával nem indítható! Egyszerre három 
alkalommal többször soha ne próbálkozzon, ez a készülék meghibásodását eredményezheti! 
3. A jármű beindítását követően maximum 30 másodpercen belül a készülékkel a jármű akkumulátoráról minden esetben csatlakozzon le! 
4. A két csipeszt ne érintse össze! 
 

Ezt a készüléket nem szánták csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal vagy ismeretekkel rendelkező 
személyek általi használatra (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha egy olyan személy felügyeli vagy tájékoztatja őket a készülék 

használatát illetően, aki egyben felelős a biztonságukért. 
 

FIGYELEM! A SZABÁLYTALAN HASZNÁLATBÓL EREDŐ KÁROKÉRT ÉS BALESETKÉRT A FORGALOMBA HOZÓ NEM  VÁLLAL FELELŐSSÉGET! 

A készülék használata során maximális óvatossággal járjon el! 

A készüléket ne használja játékszerként! 

Óvja a készüléket a nedvességtől!  

Figyelem! Robbanásveszélyes gázok vannak jelen, kerülje a nyílt lángot és a szikrakeltést! Biztosítson kellő szellőzést a töltés során! 

Meghibásodás esetén a készüléket kizárólag szakember javíthatja! 

A készülék maximum 60°C hőmérsékleten tárolható! 

Készüléke hálózati vezetéke nem hosszabbítható, a hálózati csatlakozó nem cserélhető, a vezeték vagy a csatlakozó bármilyen sérülése 
esetén a készülék további használata tilos! A készülék kizárólag helyiségen belüli használatra alkalmazható! 

Kerülje el, hogy töltés közben sav kerüljön a bőrére, amennyiben ez mégis megtörténne, úgy azonnal mossa le az érintett bőrfelszínt bő 
vízzel! 

JÓTÁLLÁSI JEGY 
Az alábbi típusú és gyártási számú SMART BOX5 cikkszámú indításrásegítő és töltő hibamentes működéséért a 49/2003 (VII.30.) sz. GKM 

valamint a 151/2003 (IX.22.) sz. Kormányrendeletek alapján a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint az eladás napjától számított 12 
hónapig terjedő jótállást biztosítunk. Szavatossági idő két év. 

TÍPUSSZÁM:   ......…………………………….……...............……………… 
ELADÁS KELTE:  ....................................................................... 
PH.                     .................................................... 
                         ELADÓ 

A jótállási kötelezettség alá tartozó és a jótállási időben előforduló hibák javítását, a tartalék alkatrészellátással egybekötött javító - 
szervizelő szolgáltatást a GLOBAL EXPORT - IMPORT KFT. Biztosítja, az alábbi címen:  

Budapest XV., Székely Elek u. 11. Tel: + 36 30 497 8758 

Nyitva tartás: hétfő - péntek, 8.30 – 15.30 

Amennyiben a meghibásodás jellegével vagy a hiba kijavításával kapcsolatban vita keletkezik, úgy a FOGYASZTÓVÉDELMI FŐFELÜGYELŐSÉG 
Budapest, VIII, kerület József krt.6.Békéltető Testület  állásfoglalását kérjük, minden egyéb vita esetén az eladó székhely szerinti illetékes 

Bírósághoz kell fordulni. 
JAVÍTÁSI SZELVÉNY 

Hibabejelentés kelte: .......................................................... 
Bejelentett hiba: .......................................................... 
A hiba oka: ………………………………………………………… 
Hibaelhárítás módja: ......................................................... 
Hibaelhárítás kelte: ......................................................... 
A kijavítás dátumától a meghosszabbított jótállás új határideje:  .....................  .............................  
                SZERVIZ 

Jogainak érvényesítése érdekében a vásárlási blokkot őrizze meg! 

FIGYELEM! A jótállás a Fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti. 



A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztónak történő átadásának 
elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.   

A vásárló a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől számított három munkanapon belül érvényesít 
csereigényt, a forgalmazó köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. 

FIGYELEM! A vásárlónak joga van a javításra vagy cserére! 
IMPORTŐR, FORGALMAZÓ: GLOBAL EXPORT – IMPORT KFT. H-1151 BUDAPEST SZÉKELY E. U. 11. TEL.: +36 30 497 8758 

SZÁRMAZÁSI ORSZÁG: KÍNA 

 
www.global-export-import.eu 

 

http://www.global-export-import.eu/

