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JUMPSTARTER MED LED-LJUS
LADDA OMEDELBART EFTER KÖP I MINST 36 TIMMAR
OCH EN GÅNG VARTREDJE MÅNAD

– Denna apparat är inte avsedd för att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga eller med brist på erfarenhet och kunskap såvida de inte har
instruerats i att inte leka med apparaten.
– Barn bör hållas under tillsyn för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
– Denna apparat är enbart avsedd för hemmabruk.
– Utsätt INTE denna apparat för regn eller vatten.
– Apparaten får inte utsättas för brandfarliga vätskor som t.ex. bensin.
– Håll apparaten borta från direkt solljus och värme.
Originalinstruktioner

12V jumpstarter
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BRUKSANVISNING
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FUNKTIONER:
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1: Handtag
2: Batterikapacitetsindikator
3: Strömbrytare till batterikapacitet
4: Laddningsindikator
5: Laddningsuttag
6: 2.1A USB-utgång
7: LED-ljus
8: Strömbrytare till LED-ljus
9: Cigarettändaruttag
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SPARA DENNA BRUKSANVISNING
Förvara bruksanvisningen och kvittot på en säker och torr plats för framtida referens.
Säkerhetsföreskrifter och försiktighetsåtgärder
Varning:
1: Vid användning av verktyg bör grundläggande säkerhetsföreskrifter alltid följas för att minska
risken för personskador och materiella skador.
2：USB-utgången kan förse 5V
2.1A.
Läs alla instruktioner innan apparaten används! Underlåtenhet att följa
säkerhetsföreskrifterna och andra grundläggande försiktighetsåtgärder kan leda till
allvarliga personskador.
1. Använd alltid ögonskydd vid arbete nära blybatterier.
2. Undvik kontakt med batterisyra. Stänk på huden tvättas omedelbart med rent vatten. Fortsätt
tvätta det drabbade området tills medicinsk hjälp finns tillgänglig.
3. Anslut kablarna till rätt polaritet. Svart kabel anslutas till negativ kaross jord och röd kabel
anslutas till positiv batteriterminal.
4. Använd denna apparat i väl ventilerade utrymmen. Försök inte att starta ett fordon nära
brandfarliga gaser eller vätskor.
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5. Se till att svarta och röda klämmor inte rör varandra då det kan leda till att klämmorna eller
andra metallföremål smälter. Placera dem enbart på motsvarande terminal.
6. Endast för 12V-system. Använd endast med fordon och båtar med 12V-elsystem.
7. Endast för nödsituationer. Använd inte denna apparat istället för bilbatteriet. Används endast för
att starta fordonet.
8. Undvik att skada apparaten och använd endast denna enligt bruksanvisningen.
9. Var uppmärksam på arbetsområdet. Använd inte apparaten i fuktiga eller blöta utrymmen. Utsätt
inte apparaten för regn och håll arbetsområdet väl upplyst.
10. Håll barn borta. Barn bör aldrig tillåtas i arbetsområdet. Låt dem inte hantera maskiner,
verktyg eller förlängningssladdar.
11. Förvara utrustning som inte används på en torr plats för att undvika rost. Lås alltid inne
verktyg utom räckhåll för barn.
12. Reservdelar och tillbehör: använd endast identiska reservdelar vid underhåll. Om det används
andra reservdelar slutar garantin att gälla.
1. JUMPSTART-FUNKTIONEN
Apparaten är designad för att användas med fordon eller båtar. Ett värdfordon eller en 230V~
strömförsörjning behövs inte. Apparaten kan även användas som en portabel 12V
strömkälla i avlägsna områden eller i nödsituationer.
a. Användning av jumpstart för att starta fordon eller båtar:
1. Säkerställ att fordonet eller båten som skall startas inte är igång. Anslut den röda klämman till
den positiva terminalen på fordonets batteri.
2. Anslut den svarta klämman till en icke-rörlig metalldel på motorn, inte till den negativa
terminalen.
3. Slå på fordonets eller båtens tändning och vänta ungefär en eller två minuter. Försök att starta
fordonet eller båten i högst 5-6 sekunder. Om fordonets eller båtens motor inte startar, vänta då
minst 3 minuter innan ett nytt försök görs.
Varning: Låt aldrig de röda eller svarta klämmor röra varandra eller en gemensam ledare.
4. När motorn är igång kopplas den svarta klämman bort först och kabeln läggs tillbaka på rätt
plats på jumpstartern.
5. Koppla bort den röda klämman och lägg tillbaka kabeln på rätt plats på jumpstartern.
6. Återuppladda apparaten så fort som möjligt.
b. Användning av 12V cigarettändaruttag:
1. Sätt i den önskade cigarettändarkontakten i cigarettändaruttaget.
c. Användning av 5V/2.1A USB-uttag:
1. Sätt i den önskade USB-kontakten i 5V USB-uttaget.
2. Uttaget stödjer USB-fläktar, USB-ljus och kan även användas som laddare för IT-produkter.
d. Användning av LED-ljus:
1: Tryck på LED på/av-knappen.
2: Kom ihåg att släcka LED-ljuset efter användning.
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Varning:
Förvara alltid apparaten på en torr och säker plats utom räckhåll för barn.
2. ÅTERUPPLADDNING
Apparaten levereras delvis laddat och måste laddas upp helt före användning. Initial AC-laddning
bör vara i 12 timmar.
Apparaten bör alltid vara fulladdad. Om batteriet lämnas icke-fulladdad kan det förkorta batteriets
livslängd. Kom ihåg att tiden som krävs för att återuppladda batteriet beror på antalet tidigare
användningar av jumpstartern. Tryck på strömbrytaren till batterikapaciteten (3) för att
kontrollera batterinivån. Batterikapacitetsindikatorn (2) visar batterikapaciteten. Grönt ljus
indikerar att batteriet är laddat.
a. Återuppladdning med 230V ~
1. Anslut först laddaren till strömförsörjningen och anslut därefter denna till laddningsuttaget.
2. Låt apparaten återuppladda i ungefär 10 timmar. Kontrollera laddningsframstegen genom att
trycka på strömbrytaren till batterikapaciteten (3). Batterikapacitetsindikatorn (2) visar
batterikapaciteten. Grönt ljus indikerar att batteriet är laddat.
b. Återuppladdning med 12V
Observera: Återuppladdning med denna metod kommer att ta längre tid än återuppladdning med
en laddare.
1. Sätt in cigarettändarkontakten i apparatens cigarettändaruttag (9).
2. Sätt in cigarettändarkontaktens strömkabel i ett 12V
cigarettändaruttag.
4. SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL
Batteriåtervinning
När apparatens batteri har blivit för gammalt bör det återvinnas. Kontakta din lokala
återvinningscentral för information om återvinning.
Varning:
Återvinna inte batteriet genom uppeldning då det kan leda till explosioner. Innan återvinning av
batteriet bör exponerade terminaler täckas av värmetålig eltejp för att förhindra kortslutning.
Utsätt inte batteriet för kraftig värme eller eld då detta kan leda till explosioner.
5. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL
Power station och jumpstarter
12V bilcigarettändarkontakt
230V~ 50Hz adapter
Inbyggd, förseglad och underhållsfritt blybatteri 12V
Bruksanvisning
Specifikationer:
Jumpstarter:

10Ah
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Spänning: 12V
Nominell ström: 280A
Icc: 100A
USB-utgång: 5V
2.1A
6. FÖRKLARING AV SYMBOLER
Följande symboler finns på apparaten och/eller på märkskylten:

Klass III produkt

7. GARANTI
Denna apparat levereras med två års garanti från inköpsdatum. Vid tecken på direkta eller
indirekta skador på grund av icke-kompetent användning av apparaten eller på grund av
reparationer av icke-auktoriserade personer upphör garantin att gälla direkt. Endast kvalificerade
personer får utföra reparationer.

CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES
2 avenue du Pacifique – Les Ulis 91977 Courtaboeuf Cedex France

CI - FR 91977 Les Ulis
Denna produkt är försedd med källsorteringssymbolen för avfall från elektriska och elektroniska
produkter (WEEE).
Detta innebär att produkten måste hanteras i enlighet med EU-direktivet 2002/96/EC för att
kunna återvinnas eller demonteras för att minimera miljöpåverkan.
Kontakta lokala eller regionala myndigheter för ytterligare information.
Elektroniska produkter som inte ingår i den selektiva sorteringsprocessen är potentiellt farliga för
miljön och för människors hälsa på grund av förekomsten av farliga ämnen.
Tillverkad i China

