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TEKNISKA DATA

Batteri: . . . . . . . . . . Lithium polymer
Kapacitet:  . . . . . . . 10000 mAh
Ingångar: . . . . . . . .DC 12 V/1A

micro USB 5 V/1 A
Utgångar:  . . . . . . .USB 5V DC/2 A

USB 5 V DC/1 A
Starthjälp 12 V DC/200 A

Mått:  . . . . . . . . . . .150 x 70 x 29 mm
Vikt: . . . . . . . . . . . . 344 g

MÄRKNING

 Manual medföljer och ska läsas innan
 användning och sparas för framtida 
 bruk.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Produkten är avsedd att användas som start-
hjälp i nödsituation till bilar med 12 V elsystem 
eller som batteripack(powerpack)/laddare till 
mobiltelefon och läsplatta. 

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Allmänna säkerhetsföreskrifter

• Läs alltid manualen före användning och 
spara den för framtida bruk.

• Produkten är endast avsedd för hemmabruk.
• Tappa inte produkten och utsätt den inte för 

högt tryck eller annan åverkan.
• Använd eller förvara inte produkten i närhe-

ten av starka magnetiska fält.
• Produkten är inte avsedd att användas av 

barn utan uppsikt av vuxen.
• Batterier får inte utsättas för slag eller eld.
• Förvara batterier utom räckhåll för barn.
• Ta bort laddningskabeln då laddningen är klar.
• Denna produkt kan användas av barn från 8 

år och uppåt och av personer med nedsatt 
fysisk eller mental förmåga eller brist på 
erfarenhet eller kunnande, om de övervakas 
eller har fått instruktioner angående an-
vändningen av produkten på ett säkert sätt 
och förstår de involverade riskerna. Barn 
skall inte leka med produkten. Rengöring 
och underhåll får inte utföras av barn utan 
tillsyn.

KOMPAKT STARTHJÄLP/POWERPACK

Varningar

• Risk för elektrisk stöt och brand.
• Använd endast rekommenderade tillbehör.
• Användaren av produkten bör inte bära 

ringar, armband, halsband etc. av metall då 
metall leder ström och kan leda till kortslut-
ning med hög strömstyrka.

• Använd aldrig produkten om den är ska-
dad. Inspektera produkten innan använd-
ning.

• Produkten får inte modifi eras eller byggas 
om.

DELAR

1. LED-lampa
2. Utgång:USB 5 V/2 A
3. Utgång: USB5 V/1 A
4. Laddningsindikator
5. Tryck en gång för att visa interna batterikapaciteten. 

Tryck 2 ggr snabbt för att tända/släcka LED-lampan 
6. Ingång: 5 V/1 A
7. Ingång: 12 V/1 A
8. Startuttag: 12 V/200 A
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LADDA PRODUKTEN

Produkten kan laddas via nätadapter eller via 
kabel för anslutning till cigarettändaruttag. 
Båda alternativen medföljer. För att undvika 
att produkten laddas ur helt bör den under-
hållsladdas var tredje månad.

Laddning via nätadapter

Anslut kabeln till ingången 5 V/1 A på start-
hjälpen/laddaren och adaptern till vägguttag. 
Batterierna fulladdas på 8–10 timmar.

Laddning via ciggarettändaruttag

Anslut kabeln till ingången 12 V/1 A på start-
hjälpen/laddaren och cigarettändarpluggen till 
cigarettändaruttaget. Batterierna fulladdas på 
3–4 timmar.

ANVÄNDNING SOM STARTHJÄLP

Varning!
• Bilbatteriet måste ha en laddning på minst 

30%.
• Starthjälpen får endast användas på bilar 

med cylindervolym 3,5 l eller lägre.
• Starthjälpen får EJ användas som bilbatteri.

1. Anslut den röda batteriklämman till bilbat-
teriets +-pol.

2. Anslut starthjälpens SVARTA klämma till for-
donets chassi eller motorblock (EJ till den 
negativa batteripolen). Anslutning till den 
negativa (-) batteripolen är både osäkert 
och ökar dessutom risken för gnistor nära 
batteriets explosiva gaser.

3. Anslut de blå kontakterna på kabeln till 
startuttaget. OBS! Se till att kontakten sitter 
i ordentligt. Den röda lysdioden på kontroll-
boxen ska lysa. Förblir lysdioden släckt är 
anslutningen inte korrekt. Hörs ett ljud från 
kontrollboxen indikerar det att spänningen i 
starthjälpen är för låg.  

4. Starta bilen. Efter 1 minut släcks lysdioden 
och starthjälpen stängs av automatiskt.

5. Koppla först bort den svarta batterikläm-
man från batteriet.

6. Koppla därefter bort den röda batterikläm-
man från batteriet.

Inbyggda säkerhetsfunktioner

Kontrollboxen på starthjälpskabeln har följande 
inbyggda säkerhetsfunktioner:

• Överströmskydd – vid en strömspik på mer 
än 500 A kommer kontrollboxen att stängas 
av automatiskt.

• Kortslutningsskydd – vid eventuell kortslut-
ning kommer kontrollboxen att stängas av 
automatiskt för att undvika gnistbildning.

• Polaritetsskydd – Kontrollboxen stängs av 
automatiskt om batteriklämmorna skulle 
anslutas till fel batteripol.

• Laddningsskydd – känner kontrollboxen av 
att spänningen i bilbatteriet är högre än i 
starthjälpen stängs kontrollboxen av för att 
undvika omvänd laddning.

• Låg spänningsskydd – när spänningen i 
starthjälpen understiger 9 V hörs ett pipljud 
och starthjälpen kan inte starta bilen.

ANVÄNDNING SOM POWERPACK

Produkten kan användas för att ladda mobilte-
lefoner, kameror, läsplattor, PSP-spel, MP4/5 
etc via USB. Till produkten medföljer adapter 
till Iphone4, 5 och 6, samt micro USB.
OBS! Produkten är endast avsedd för tillfällig 
laddning. För fullständig laddning ska enhetens 
standardladdare användas.

• Anslut passande kabel mellan produkten 
och enheten som ska laddas.

ANVÄNDA FICKLAMPAN

• Tryck två gånger snabbt på On/Off-knappen 
för att tända respektive släcka LED-lampan.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produk-
ter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas 
till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt 
direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).

Batteriklämma

Kontrollbox
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Produkten innehåller inbyggt batteri som 
omfattas av direktiv 2006/66/EG och får inte 
slängas bland hushållsoporna. Produkten 
ska lämnas till en återvinningsstation eller till 
serviceombud.
Följ lokala bestämmelser och släng aldrig pro-
dukten eller de laddningsbara batterierna bland 
hushållsoporna. Korrekt kassering förhindrar 
negativ påverkan på miljö och hälsa.

Ta ut det laddningsbara batteriet ur 
produkten:

OBS! En yrkesperson bör ta ur det laddnings-
bara batteriet.

• Ta endast ur det laddningsbara batteriet 
när produkten ska kasseras.

• Produkten får ej vara ansluten till ström-
källa och batteriet ska vara helt urladdat då 
det avlägsnas.

• Delarna inuti produkten kan vara vassa.

Gör så här:

1. För in spetsen på en fl at skruvmejsel i glipan 
mellan produktens övre och nedre hölje. Av-
lägsna det övre höljet (med Biltema-logotyp 
på). Batteriet kommer nu att vara exponerat.

2. Avlägsna den blåa klämkontakten (hona), 
samt alla andra kablar anslutna till batteriet.

3. Dra ut batteriet. Batteriet sitter fast, med ett 
starkt lim.

4. Lämna alla uppladdningsbara batterier för 
återvinning, enligt lokala föreskrifter.
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KOMPAKT STARTHJELP/POWERPACK

TEKNISKE DATA

Batteri: . . . . . . . . . . Litium polymer
Kapasitet:  . . . . . . . 10000 mAh
Innganger: . . . . . . .DC 12 V / 1 A

micro USB 5 V / 1 A
Utganger:  . . . . . . .USB 5 V DC / 2 A

USB 5 V DC / 1 A
Starthjelp 12 V DC / 200 A

Mål: . . . . . . . . . . . .150 x 70 x 29 mm
Vekt:  . . . . . . . . . . . 344 g

MERKING

 Den medfølgende bruksanvisningen 
 skal leses før bruk og oppbevares for 
 fremtidig bruk.

BRUKSOMRÅDE

Produktet skal brukes som starthjelp i nødsitu-
asjoner til biler med 12 V strømanlegg eller som 
batteripakke/powerpack/lader til mobiltelefon 
og nettbrett. 

SIKKERHETSFORSKRIFTER

Generelle sikkerhetsforskrifter

1. Les alltid bruksanvisningen før bruk, og ta 
vare på den for fremtidig bruk.

2. Produktet er beregnet på hjemmebruk.
3. Produktet må ikke mistes. Det må heller 

ikke utsettes for høyt trykk eller andre ytre 
påvirkninger.

4. Produktet må ikke brukes eller oppbevares i 
nærheten av kraftige magnetiske felter.

5. Produktet må ikke brukes av barn uten at 
voksne er til stede.

6. Batterier må ikke utsettes for slag eller ild.
7. Oppbevar batterier utilgjengelig for barn.
8. Fjern ladekabelen når ladingen er fullført.
9. Dette produktet kan brukes av barn fra 8 

år og eldre og av personer med nedsatt 
fysisk eller mental evne eller manglende 
erfaring og kunnskap dersom de er under 
oppsyn eller har fått instruksjoner om bruk 
av produktet på en sikker måte og forstår 
risikoene. Barn må ikke leke med produktet. 
Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres 
av barn uten tilsyn.

Advarsler

• Fare for elektrisk støt og brann.
• Bruk kun anbefalt tilbehør.
• Den som bruker produktet, bør ikke bruke 

ringer, armbånd, kjede og lignende av 
metall siden metall leder strøm og kan føre 
til kortslutning med høy strømstyrke.

• Produktet må aldri brukes hvis det er ska-
det. Kontroller produktet før bruk.

• Produktet må ikke modifi seres eller bygges 
om.

DELER

1. LED-lys
2. Utgang: USB 5 V / 2 A
3. Utgang: USB 5 V / 1 A
4. Ladeindikator
5. Trykk en gang for å vise intern batterikapa-

sitet. Trykk 2 ganger raskt for å slå på/av 
LED-lyset 

6. Inngang: 5 V / 1 A
7. Inngang: 12 V / 1 A
8. Startuttak: 12 V / 200 A
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LADE PRODUKTET

Produktet kan lades via strømadapter eller via 
kabel for tilkobling til sigarettenneruttak. Begge 
alternativene medfølger. Produktet bør vedli-
keholdslades hver tredje måned for å unngå at 
det lades helt ut.

Opplading via strømadapter

Koble kabelen til inngangen 5 V / 1 A på start-
hjelpen/laderen og adapteren til strømuttak. 
Batteriene full-lades på 8–10 timer.

Opplading via sigarettenneruttak

Koble kabelen til inngangen 12 V / 1 A på start-
hjelpen/laderen og adapteren til sigarettenner-
uttaket. Batteriene full-lades på 3-4 timer.

BRUK SOM STARTHJELP

Advarsel!

• Bilbatteriet må være minst 30 % oppladet.
• Starthjelpen må kun brukes på biler med 

sylindervolum 3,5 l eller mindre.
• Starthjelpen må IKKE brukes som bilbatteri.

1. Koble den røde batteriklemmen til bilbatteri-
ets +-pol.

2. Koble starthjelpens SORTE klemme til 
kjøretøyets chassis eller motorblokk (IKKE 
til den negative batteripolen). Tilkobling 
til den negative (-) batteripolen er svært 
usikker, og øker risikoen for at det oppstår 
gnister nær batteriets eksplosive gasser.

3. Koble de blå kontaktene på kabelen til start-
uttaket. OBS! Kontroller at kontakten sitter 
godt fast. Den røde lysdioden på kontroll-
boksen skal lyse. Hvis lysdioden ikke lyser, 
er ikke tilkoblingen korrekt. Hvis det høres 
en lyd fra kontrollboksen, indikerer det at 
spenningen i starthjelpen er for lav.  

4. Start bilen. Etter 1 minutt slukkes lysdioden, 
og starthjelpen slås automatisk av.

5. Koble den sorte batteriklemmen fra batteriet 
først.

6. Koble deretter den røde batteriklemmen fra 
batteriet.

Innebygde sikkerhetsfunksjoner

Kontrollboksen på startkabelen har følgende 
innebygde sikkerhetsfunksjoner:

• Overstrømsvern – ved strømtopp på over 
500 A vil kontrollboksen slås av automa-
tisk.

• Kortslutningsvern – ved eventuell kortslut-
ning vil kontrollboksen slås av automatisk 
for å unngå at det dannes gnister.

• Polaritetsvern – kontrollboksen slås av 
automatisk hvis batteriklemmene kobles til 
feil batteripol.

• Ladevern – hvis kontrollboksen merker at 
spenningen i bilbatteriet er høyere enn i 
starthjelpen, slås kontrollboksen av for å 
unngå omvendt lading.

• Vern mot lav spenning – når spenningen i 
starthjelpen blir lavere enn 9 V, vil starthjel-
pen pipe. Den vil ikke kunne brukes til å 
starte bilen.

BRUK SOM POWERPACK

Produktet kan brukes til å lade mobiltelefoner, 
kamera, nettbrett, PSP-spillkonsoll, MP4/5 og 
lignende via USB. Det medfølger adapter til 
iPhone 4, 5 og 6 samt micro USB.
OBS! Produktet må kun brukes til unntaksvis 
lading. For fullstendig lading må du bruke 
enhetens standardlader.

• Koble egnet kabel mellom produktet og 
enheten som skal lades.

BRUKE LOMMELYKTEN

• Trykk to ganger raskt på On/Off-knappen 
for å slå på og av LED-lyset.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, 
deriblant alle typer batterier, skal leveres til 
gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold 
til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

Batteriklemme

Kontrollboks
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Produktet inneholder innebygget batteri som 
omfattes av direktiv 2006/66/EG og må ikke 
kastes i husholdningsavfallet. Produktet må 
leveres til miljøstasjon eller annet resirkule-
ringspunkt.
Overhold lokale bestemmelser, og kast aldri 
produktet eller de oppladbare batteriene i hus-
holdningsavfallet. Riktig avhending forhindrer 
negativ påvirkning på miljø og helse.

Fjern det oppladbare batteriet fra 
produktet.

OBS! Det oppladbare batteriet bør fjernes av 
kvalifi sert personell.

• Det oppladbare batteriet må kun fjernes 
når produktet skal avhendes.

• Når batteriet skal fjernes, må produktet 
være frakoblet strømnettet og batteriet 
være helt tomt.

• Delene i produktet kan være skarpe.

Slik gjør du:

1. Før inn spissen av en fl at skrutrekker i 
sprekken mellom øvre og nedre deksel 
på produktet. Løsne den øvre delen (med 
Biltema-logo). Nå er batteriet synlig.

2. Løsne den blå kontakten (hun) og alle andre 
kabler som er koblet til batteriet.

3. Trekk ut batteriet. Batteriet er festet med 
kraftig lim.

4. Alle oppladbare batterier må leveres til resir-
kulering i henhold til lokale regler.
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KOMPAKTI APUKÄYNNISTIN/VIRTALÄHDE

TEKNISET TIEDOT

Akku: . . . . . . . . . . . Litium polymeeri
Kapasiteetti:  . . . . . 10 000 mAh
Tulot: . . . . . . . . . . .DC 12 V/1A

mikro-USB 5 V/1 A
Lähdöt:  . . . . . . . . .USB 5V DC/2 A

USB 5 V DC/1 A
Apukäynnistys 
12 V DC/200 A

Mitat: . . . . . . . . . . .150 x 70 x 29 mm
Paino:  . . . . . . . . . . 344 g

MERKINTÄ

 Mukana ohjekirja, joka tulee lukea 
 ennen käyttöä ja säästää tulevaa 
 tarvetta varten.

KÄYTTÖKOHTEET

Tuote on tarkoitettu 12 V:n sähköjärjestelmällä 
varustettujen autojen apukäynnistykseen 
hätätilanteissa sekä virtapankiksi/latauslait-
teeksi matkapuhelimille ja taulutietokoneille 
(tableteille). 

TURVALLISUUSOHJEET

Yleiset turvallisuusohjeet

1. Lue käyttöohje aina ennen käyttöä ja säästä 
se tulevaa tarvetta varten.

2. Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön.
3. Tuotetta ei saa pudottaa tai altistaa kovalle 

paineelle tai muulle mekaaniselle rasitukselle.
4. Älä käytä tai säilytä tuotetta voimakkaiden 

magneettikenttien läheisyydessä.
5. Tuotetta ei ole tarkoitettu ilman valvontaa 

toimivien lasten käyttöön.
6. Paristoja ei saa altistaa iskuille tai avotulelle.
7. Säilytä paristot lasten ulottumattomissa.
8. Irrota latausjohto latauksen päätteeksi.
9. Yli 8-vuotiaat lapset ja fyysisesti tai henki-

sesti rajoittuneet tai kokemattomat henkilöt 
voivat käyttää tätä tuotetta, jos heitä 
valvotaan tai heidät on koulutettu käyttä-
mään tuotetta turvallisesti ja he ymmärtävät 
käyttämisen aiheuttamat vaarat. Lapset 
eivät saa leikkiä tuotteella. Lapsi ei saa puh-
distaa tai huoltaa tuotetta ilman valvontaa.

Varoitukset

• Sähköisku- ja tulipalovaara.
• Käytä vain suositeltuja tarvikkeita.
• Tuotteen käytön ajaksi metalliset sor-

mukset, rannekorut, kaulakorut ym. tulee 
ottaa pois, sillä metalli johtaa virtaa ja voi 
johtaa voimakkaaseen oikosulkuun.

• Älä koskaan käytä tuotetta, mikäli se on 
vaurioitunut. Tarkasta tuote ennen käyttöä.

• Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa toi-
seksi.

OSAT

1. LED-lamppu
2. Lähtö: USB 5 V/2 A
3. Lähtö: USB5 V/1 A
4. Latauksen merkkivalo
5. Yksi painallus näyttää akun varaustilanteen. 

2 perättäistä painallusta sytyttää ja sam-
muttaa LED-lampun. 

6. Tulo: 5 V/1 A
7. Tulo: 12 V/1 A
8. Apukäynnistysliitäntä: 12 V/200 A
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TUOTTEEN LATAAMINEN

Tuotteen voi ladata verkkolaitteen tai savuk-
keensytyttimeen liitettävän kaapelin kautta. 
Pakkaus sisältää tarvikkeet molempiin tapoi-
hin. Jotta tuote ei tyhjentyisi kokonaan, sille on 
suoritettava ylläpitolataus kolmen kuukauden 
välein.

Lataaminen verkkolaitteen avulla

Liitä kaapeli apukäynnistimen/latauslaitteen 
tuloliitäntään 5 V/1 A ja pistoke pistorasiaan. 
Akut latautuvat täyteen 8–10 tunnissa.

Lataaminen savukkeensytyttimen 
avulla

Liitä kaapeli apukäynnistimen/latauslaitteen 
tuloliitäntään 12 V/1 A ja savukkeensytytinpis-
toke savukkeensytyttimeen. Akut latautuvat 
täyteen 3-4 tunnissa.

KÄYTTÖ APUKÄYNNISTIMENÄ

Varoitus!
• Auton akussa on oltava virtaa vähintään 30 %.
• Apukäynnistä saa käyttää vain autoissa, 

joiden sylinteritilavuus on enintään 3,5 litraa.
• Apukäynnistintä EI saa käyttää auton akkuna.

1. Liitä punainen akkuliitin auton akun plusna-
paan (+).

2. Yhdistä apukäynnistimen MUSTA hauen-
leuka auton runkoon tai moottorilohkoon 
(EI akun miinusnapaan). Yhdistäminen 
akun miinusnapaan aiheuttaa epävarman 
liitoksen. Lisäksi akusta lähtevien räjähtävi-
en kaasujen lähellä voi esiintyä kipinöitä.

3. Liitä kaapelin siniset liittimet käynnistyslii-
täntään. HUOM! Varmista, että liitäntä on 
hyvin tehty. Ohjausyksikössä tulee palaa 
punainen merkkivalo. Jos valo ei syty, lii-
täntä ei ole oikein. Jos ohjausyksikkö antaa 
äänimerkin, apukäynnistimen varaustaso on 
liian alhainen.  

4. Käynnistä auto. Merkkivalo sammuu 1 
minuutin kuluttua ja apukäynnistin sammuu 
automaattisesti.

5. Irrota akusta ensin musta akkuliitin.
6. Irrota akusta sen jälkeen punainen akkuliitin.

Laitteen sisäiset turvatoiminnot

Apukäynnistimen ohjausyksikköön on asen-
nettu seuraavat turvatoiminnot:

• Ylivirtasuojaus – yli 500 A:n virtapiikin yhtey-
dessä ohjausyksikkö sammuu automaattisesti.

• Oikosulkusuojaus – mahdollisessa oikosulku-
tilanteessa ohjausyksikkö sammuu automaat-
tisesti kipinöinnin estämiseksi.

• Napaisuuden suojaus – Ohjausyksikkö 
sammuu automaattisesti, mikäli akkuliittimet 
liitetään akussa vääriin napoihin.

• Lataussuoja – jos ohjausyksikkö havaitsee 
auton akussa apukäynnistintä korkeamman 
jännitteen, ohjausyksikkö sammuu ja estää 
siten käänteisen lataamisen.

• Suojaus alhaiselta jännitteeltä – apukäynnisti-
men varaustason laskiessa alle 9 V:iin, kuuluu 
merkkiääni eikä apukäynnistin yritä käynnistää 
autoa.

KÄYTTÖ VIRTALÄHTEENÄ

Tuotetta voidaan käyttää matkapuhelinten, 
kameroiden, taulutietokoneiden, pelikonsoleiden, 
MP4/5-soittimien ym. lataamiseen USB:n kautta. 
Tuotteen mukana toimitetaan adapterit iPhone 
4:lle, 5:lle ja 6:lle sekä mikro-USB-liitäntään.
HUOM! Tuote on tarkoitettu vain tilapäiseen la-
taamiseen. Laitteen täyteen lataamiseen tulee 
käyttää sen omaa latauslaitetta.

• Liitä sopiva kaapeli tuotteen ja ladattavan 
laitteen välille.

TASKULAMPUN KÄYTTÄMINEN

• LED-lamppu sytytetään ja sammutetaan 
painamalla virtapainiketta lyhyesti kaksi 
kertaa peräkkäin.

ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös 
kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätyk-
seen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC 
mukaisesti).

Akkuliitin

Ohjausrasia
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Tuotteessa on sisäänrakennettu akku, joka 
täyttää direktiivin 2006/66/EG vaatimukset. Ei 
saa heittää talousjätteen joukkoon. Hävitet-
tävä tuote on toimitettava kierrätysasemalle tai 
huoltoedustajalle.
Noudata paikallisia määräyksiä. Älä koskaan 
heitä tuotetta tai ladattavia akkuja talousjätteen 
joukkoon. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset 
haittavaikutuksia ympäristölle ja terveydelle.

Ota ladattava akku pois.

HUOM! Ladattavan akun saa poistaa vain am-
mattihenkilö.

• Ota ladattava akku pois vain, kun tuote 
hävitetään.

• Tuote ei saa olla kytkettynä virtalähtee-
seen, ja akun pitää olla täysin tyhjä, kun se 
irrotetaan tuotteesta.

• Tuotteen sisällä voi olla teräviä osia.

Tee näin:

1. Vie litteän ruuvitaltan kärki tuotteen ylä- 
ja alakannen väliseen rakoon. Ota pois 
yläkansi (jossa on Biltema-logo). Akku on 
nyt näkyvissä.

2. Irrota sininen liitin (naaras) ja kaikki muut 
akkuun liitetyt johdot.

3. Vedä akku pois. Akku on kiinnitetty vahvalla 
liimalla.

4. Toimita ladattavat akut aina kierrätykseen 
paikallisten määräysten mukaisesti.



Art. 37-910 

11 © 2015-07-03 Biltema Nordic Services AB

KOMPAKT STARTHJÆLP/POWERPACK

TEKNISKE DATA

Batteri: . . . . . . . . . . Litium polymer
Kapacitet:  . . . . . . . 10000 mAh
Indgange:  . . . . . . .DC 12 V/1 A

micro USB 5 V/1 A
Udgange:  . . . . . . .USB 5 V DC/2 A

USB 5 V DC/1 A
Starthjælp 
12 V DC/200 A

Mål: . . . . . . . . . . . .150x70x29 mm
Vægt: . . . . . . . . . . . 344 g

MÆRKNING

 Manual medfølger og skal læses 
 inden brug og gemmes til fremtidig 
 brug.

ANVENDELSESOMRÅDE

Produktet er beregnet til brug som starthjælp 
i nødsituationer til biler med 12 V elanlæg eller 
som batteripakke (powerpack)/lader til mobilte-
lefon og tablet. 

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

Generelle sikkerhedsforskrifter

1. Læs altid manualen før brug, og gem den til 
senere brug.

2. Produktet er kun beregnet til hjemmebrug.
3. Tab ikke produktet, og udsæt det ikke for 

højt tryk eller andre belastninger.
4. Produktet må ikke bruges eller opbevares i 

nærheden af kraftige magnetfelter.
5. Produktet er ikke beregnet til at bruges af 

børn uden opsyn af en voksen.
6. Batterier må ikke udsættes for slag eller ild.
7. Opbevar batterier uden for børns rækkevidde.
8. Fjern ladekablet, når ladningen er afsluttet.
9. Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 

år og opefter og af personer med nedsatte 
fysiske eller mentale evner eller manglende 
erfaring eller viden, hvis de overvåges eller 
har fået instruktioner om sikker brug af pro-
duktet og forstår de involverede risici. Lad 
ikke børn lege med produktet. Rengøring og 
vedligeholdelse må ikke foretages af børn 
uden opsyn.

Advarsler

• Risiko for elektrisk stød og brand.
• Brug kun anbefalet tilbehør.
• Brugeren af produktet bør ikke bære ringe, 

armbånd, halskæder etc. af metal, da metal 
leder strøm og kan medføre kortslutning 
med stor strømstyrke.

• Brug aldrig produktet, hvis det er beskadi-
get. Efterse produktet inden brug.

• Produktet må ikke ændres eller ombygges.

DELE

1. LED-lampe
2. Udgang: USB 5 V/2 A
3. Udgang: USB5 V/1 A
4. Ladeindikator
5. Tryk én gang for at få vist den interne bat-

terikapacitet. Tryk 2 gange hurtigt for at 
tænde/slukke LED-lampen 

6. Indgang: 5 V/1 A
7. Indgang: 12 V/1 A
8. Startudtag: 12 V/200 A

1

2
3

4

7

6

8

5
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LADNING AF PRODUKTET

Produktet kan lades via netadapter eller via 
kabel for tilslutning til lighterstikdåse. Begge 
muligheder medfølger. For at undgå at produk-
tet afl ades helt, bør det vedligeholdelseslades 
hver tredje måned.

Ladning via netadapter

Tilslut ledningen til indgangen 5 V/1 A på start-
hjælpen/laderen og adapteren til en stikkon-
takt. Batterierne lades fuldt op på 8–10 timer.

Ladning via lighterstikdåse

Tilslut ledningen til indgangen 12 V/1 A på start-
hjælpen/laderen og lighterstikket til en lighter-
stikdåse. Batterierne lades fuldt op på 3-4 timer.

BRUG SOM STARTHJÆLP

Advarsel!

• Bilen batteri skal være mindst 30% opladet.
• Starthjælpen må kun bruges til biler med et 

slagvolumen på 3,5 l eller derunder.
• Starthjælpen må IKKE bruges som bilbatteri.

1. Tilslut den røde batteriklemme til bilbatteriets 
+-pol.

2. Slut starthjælpens SORTE batteriklemme til 
køretøjets chassis eller motorblok (IKKE til 
den negative batteripol). Tilslutning til den 
negative (-) batteripol er dels meget usikker, 
og dels øger det risikoen for gnister tæt på 
batteriets eksplosive luftarter.

3. Tilslut de blå stik på kablerne til startudta-
get. OBS! Kontroller, at stikproppen sidder 
korrekt. Den røde lysdiode på kontrolboksen 
skal lyse. Hvis lysdioden forbliver slukket, 
er tilslutningen ikke korrekt. Hvis der høres 
en lyd fra kontrolboksen, indikerer det, at 
spændingen i starthjælpen er for lav.  

4. Start bilen. Efter 1 minut slukkes lysdioden, 
og starthjælpen slås fra automatisk.

5. Fjern først den sorte batteriklemme fra bat-
teriet.

6. Fjern derefter den røde batteriklemme fra 
batteriet.

Indbyggede sikkerhedsfunktioner

Kontrolboksen på starthjælpskablet har føl-
gende indbyggede sikkerhedsfunktioner:

• Overstrømsbeskyttelse – ved en 
strømspids på mere end 500 A vil kontrol-
boksen blive slået fra automatisk.

• Kortslutningsbeskyttelse – ved eventuel 
kortslutning vil kontrolboksen blive slået fra 
automatisk for at undgå gnistdannelse.

• Polaritetsbeskyttelse – kontrolboksen slås 
fra automatisk, hvis batteriklemmerne slut-
tes til en forkert batteripol.

• Ladebeskyttelse – hvis kontrolboksen 
mærker, at spændingen på bilens batteri er 
højere end i starthjælpen, slås kontrolbok-
sen fra for at undgå modsat ladning.

• Lavspændingsbeskyttelse – når spændingen 
i starthjælpen falder under 9 V, lyder der en 
bip-lyd, og starthjælpen kan ikke starte bilen.bip-lyd, og starthjælpen kan ikke starte bilen.

BRUG SOM POWERPACK

Produktet kan bruges til at lade mobiltelefo-
ner, kameraer, tablets, PSP-spil, MP4/5 etc. 
via USB. Til produktet medfølger adaptere til 
iPhone4, 5 og 6 samt micro USB.
OBS! Produktet er kun beregnet til midlertidig 
ladning. Til fuldstændig ladning skal enhedens 
standardlader benyttes.

• Tilslut den relevante ledning mellem pro-
duktet og den enhed, der skal lades.

BRUG AF LOMMELAMPEN

• Tryk to gange hurtigt på On/Off-knappen for 
at tænde hhv. slukke LED-lampen.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, 
også alle typer batterier, skal afl everes der, 
hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 
2012/19/EU og 2006/66/EC).

Batteriklemme

Kontrolboks
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Produktet indeholder et indbygget batteri, der 
er omfattet af direktiv 2006/66/EF, og det må 
ikke bortskaffes sammen med husholdningsaf-
faldet. Produktet skal indleveres til en gen-
brugsstation.
Følg de lokale forskrifter, og kasser aldrig pro-
duktet eller de genopladelige batterier sammen 
med husholdningsaffaldet. Korrekt bortskaf-
felse forhindrer negativ påvirkning på miljø og 
sundhed.

Tag det genopladelige batteri ud af 
produktet.

OBS! Det genopladelige batteri bør fjernes af 
en fagmand.

• Det genopladelige batteri skal kun tages 
ud, når produktet skal kasseres.

• Produktet må ikke være tilsluttet til en 
strømkilde, og batteriet skal være helt 
afl adet, når det fjernes.

• Delene inde i produktet kan være skarpe.

Sådan gør du:

1. Stik spidsen af en fl ad skruetrækker ind 
i spalten mellem produktets øverste og 
nederste del. Tag den øverste del af (med 
Biltema-logo). Nu er batteriet afdækket.

2. Fjern den blå klemme (hun) samt alle andre 
ledninger, der er forbundet til batteriet.

3. Tag batteriet ud. Batteriet er fastgjort med 
kraftig lim.

4. Indlever alle genopladelige batterier til 
genbrug iht. lokale forskrifter.



Art. 37-910


