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HASZNÁLATI UTASÍTÁS

autó indítás kiemelkedő
biztonság

s.o.s.
vészvillogó

mobil
töltés



figyelmeztetés

Kérjük, figyelmesen olvassa el 
a használati utasítást, melynek 

segítségével könnyebben, 
gyorsabban tudja majd 
használni a készüléket!
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A TERMÉK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS 
KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

MI A TÁPEGYSÉG RENDELTETÉSE?

HOGYAN TUDOM A VILLOGÓ VÉSZJELZÉST BEKAPCSOLNI?

Tartsa nyomva 3 másodpercig a készülék oldalán található        gombot, így bekapcsolja a 
világítás funkciót. Ezután nyomja meg mégegyszer a        gombot, így a LED funkció átvált  
villogó S.O.S vészjelzés funkcióra. Amennyiben ki szeretné kapcsolni ezt a funkciót, csak 
nyomja meg egyszer a        gombot.

TARTSA LENYOMVA 3 MÁSODPERCIG
A LED FUNKCIÓ BEKAPCSOLÁSÁHOZ

A készülék 4 az 1-ben funkciót lát el. A tápegységgel tölthetünk mobiltelefonokat, PSP-t, 
MP3/MP4 lejátszót és más műszaki cikket. Különböző világítási módok közül választha-
tunk, többek között vészjelzés leadására is alkalmas, valamint tökéletes segítség autók 
beindításához.
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MEDDIG KELL A KÉSZÜLÉKET TÖLTENI?
A készülék teljes feltöltéséhez 2-3 óra szükséges.

HOGYAN TUDOK A KÉSZÜLÉKKEL MOBILTELEFONT VAGY 
TABLETET FELTÖLTENI?
Közvetlenül az USB csatlakozón keresztül!

USB csatlakozó

MI TÖRTÉNIK HA A KÉSZÜLÉKET ROSSZ IRÁNYBAN CSAT-
LAKOZTATOM AZ AKKUMULÁTORHOZ?
Amennyiben a csatlakozás óvatlanság miatt rossz/sikertelen, beépítettünk egy védelmi 
áramkört, ami az áramkör rövidre zárulása esetén a biztosítékot azonnal kivágja, a felesle-
ges sérülés és anyagi kár elkerülése végett.

HOGYAN TÖLTSÜK FEL A KÉSZÜLÉKET?
 Tegye a DC 3.5 speciális adaptert a bemeneti teljesítmény portba töltődni (15V/1A port), 
a másik végét a 220V vagy 12V autóstöltőbe, majd nyomja meg a főkapcsolót, hogy 
megkezdődjön a töltés. A LED kijelző fényei villogással jelzik, hogy a normál töltés 
megkezdődött.
Amikor mind a négy jelzőfény világít, a töltés befejeződött. (Lásd kép)

LED kijelző
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HOGYAN INDÍTSUK EL AZ AUTÓT A KÉSZÜLÉKKEL?

Amikor az autó akkumlátora nem tudja elindítani az autót különböző okok miatt, 
akkor a mi készülékünk majd mágikus hatással lesz rá.
Először is, ellenőrizze az indítási segély töltöttségét, győződjön meg róla, hogy legalább 
két egységnyi maradt. 
Kösse rá a pozitív és negatív akkumlátor csipeszeket az autóakkumlátor pozitív és negatív 
pólusára, pirosat a piroshoz, feketét a feketéhez. A csipeszek felhelyezése után a csatla-
kozójukat helyezze be az autóindító kimeneti portjába, fordítsa el a kocsikulcsot a jármű 
elindításához. Amennyiben még mindig nem indul, várjon pár percet, majd fordítsa el 
újra a kulcsot és indítson sikeresen. A sikeres indítás után húzza ki a készülékből az inditó-
kábelt, majd  az akkumlátorról is vegye le a csipeszeket

Amennyiben 2 egység vagy 
annál több világít a LED kijel-
zőn, akkor el tudja indítani
az autót!

Indítókábel csatlakozó
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AZ INDÍTÁSI SEGÉLY HASZNÁLATA:

Piros csipeszt illessze a „+”-ra
Fekete csipeszt illessze a „-”-ra

Illessze be a csatlakozót Indítsa el a járművet

Távolítsa el a csatlakozót Távolítsa el a csipeszeket az 
akkumlátorról

Használati utasítások:
Az autó indításához győződjön meg róla, hogy a termék töltöttsége legalább kettő 
vagy több egységnyi, majd csatlakoztassa a piros csipeszt az akkumlátor pozitív 
„+”, a fekete csipeszt pedig a negatív „-” pólusához, illessze a csatlakozót 
a készülékbe, végül fordítsa el a gyújtáskapcsolót START helyzetbe. Amikor a 
jármű elindult, kérjük válassza le a csatlakozót és azonnal távolítsa el az akkumlá-
tor-csipeszeket.
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a doboz tartalma:

Autós töltő Akkumulátor
csipeszek

4 az 1-ben mobiltelefon 
töltő

Adapter
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főkapcsoló

LED kijelző

12V-os autó 
indítókábel
 kimenet

LED lámpa

USB 5V-2.1 kimenet

15V-1A töltés kimenet

a készülék
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paraméterek
Akku kapacitás:

 6800mAh
Indítóáram:

 200A
Indító csúcsáram:

 350A
Töltési idő:

 3 óra
Működési hőmérséklet:

 0°C - 65°C 
Élettartam:

 Min. 1000 ciklus 
 Méret:

 123x81x23mm
MEGJEGYZÉSEK:
1. Amikor a termék hosszabb időszakokra nincs használatban, ajánlott egy bizonyos 
töltöttségi szintet fenntartani. 
A terméket legalább háromhavonta újra kell tölteni. 
2. Használat vagy töltés során a termék felmelegedése normál jelenség, nem hiba.
3. A terméket szobahőmérsékleten ajánlott használni, nedvességtől, magas hőmérséklet-
től és gyúlékony anyagoktól távol. 
4. A termék száraz helyen, nedvességtől és korrozív anyagoktól távol tartandó. 
5. Ne használjon durva vegyszereket a tisztításhoz pl. szappant vagy mosószert. 
6. Amennyiben a termék akkumlátora felpuffad, ereszt vagy szaga van, kérjük azonnal 
hagyja abba a használatát. 
7. Ne ejtse le a terméket használat közben. 
8. Gyermekek csak szülői felügyelet mellett használhatják a tápegységet, szigorúan a 
használati utasítások szerint, hogy 
garantált legyen a korrekt működés.
9. Óvja környezetét! Kérjük ne dobjon ki, illetve égessen mobil tápegység hulladékot.

forgalmazza:
kauf-fer kft. 2310 szigetszentmiklós, gyári út 60. 
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