Ръководство за експлоатация

Модел: X-5

Този модел е създаден като външен енергиен пакет, за да
презарежда и захранва вашите 5V и 12V устройства, също така
може да бъде използван като помощно стартово устройство за
бензинови автомобили снабдени с батерия до 60Ah, също така и
мотоциклети.

Инструкции за безопасност:
-Използвайте предпазни средства, ръкавици и очила.
-Не използвайте уреда за стартиране, ако не е зареден на 100%
-Уверете се че синия конектор е включен правилно към уреда.
-Никога не свързвайте позитивната и отрицателната щипка заедно.
-Не отваряйте устройството, ако е повредено, обърнете се към
квалифициран техник. Не го използвайте ако е повредено.
-Пазете устройството от деца.
-Не използвайте устройството в леснозапалима среда, или докато
зареждате батерията на автомобила.
-Не излагайте уреда на много ниски или прекалено високи
температури.
-Съхранявайте уреда в напълно заредено състояние, за да удължите
живота на батерията.
След всяко използване, откачете уреда веднага след като е
стартирал автомобила, в противен случай, може да се образуват
леснозапалими газове и може да доведе до експлозия.
Не правете опит да стартирате автомобила за повече от 5 сек. И
повече от 2 пъти.

Функции на продукта:

Съдържание на комплекта:
Основен продукт
Кабели с щипки за стартиране
Зарядно устройство

1 бр.
1 бр.

Конектор за запалка
Инструкция

1 бр.

Използвайте единствено зарядното и аксесоарите доставени с
уреда.

1 бр.
1 бр.

Инструкции за помощно стартиране:
Уверете се че устройството е напълно заредено.
1.
Свържете червената щипка с положителния полюс на
батерията, след което свържете черната щипка към отрицателния
полюс или към метална част на шасито на автомобила.
2. Свържете синия конектор към устройството.
3. Стартирайте автомобила( Не правете опит повече от 5 секунди)
4. След стартиране, първо откачете синия конектор, след това
щипките.
5. Заредете устройството.

Не правете повече от два опита за стартиране, и повече от 5 секунди
всеки.
Индикация:
За да проверите състоянието на уреда, натиснете копчето за да го
включите и погледнете индикаторите. При зареждане, индикаторите
ще мигат един по един, броят на постоянно светещи индикатори,
показват степента на зареденост.
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Зареждане на други електронни устройства:
Свържете USB кабела към USB порта на устройството( 5V/2A) и
натиснете бутона за да включите устройството.
.

Използване на LED светлината:
Натиснете бутона за 4 секунди, и изберете желания режим( постоянна
светлина/мигане/ SOS), за да го изключите, натиснете бутона три пъти.

Спецификации:
Размери: 136/75/25мм
Тегло: 235гр.
Изходящо напрежение: 5V – 2A : 12V помощно стартиране
Входящо напрежение: 12V -1A
Време за пълно зареждане: 5часа
Пиков ток: 350А
Работна среда: -10С /+40С

Често задавани въпроси:
Как да изключа устройството?
Устройството ще се самоизключи, когато няма товар или заряда е
приключил.
Колко пъти можем да стартираме автомобил, когато устройството е
напълно заредено?
В зависимост от автомобилите, околната температура и
състоянието на батерията, от 3 до 10 пъти.
Колко често трябва да зареждаме устройството?
Препоръчваме устройството да се съхранява на зарядното когато
не се ползва, с цел постигане на най-дълъг живот.
Възможни проблеми:
ПРОБЛЕМ
Устройството не се
включва при натискане
на бутона.

ПРИЧИНА
Нисковолтова защита е
сработила.

РЕШЕНИЕ
Включете устройството
на зарядното
устройство, за да се
активира защитата.

Съдържание на токсични и зловредни субстанции:

Гаранционна информация:
1. Една година лимитирана гаранция за производствен дефект на
части.
2. Гаранцията е валидна само при представяне на документ за
покупка- касов бон или фактура.
3. Гаранцията е невалидна ако серийния номер или етикети са
махнати от продукта.
4. Гаранцията не покрива увреждане на продукта от нормална
употреба, счупване, неправилна употреба, модифициране или
ремонт на уреда от неоторизирана трета страна.
5. Не носим отговорност за инцидентни или последващи
увреждания на продукта, произлизащи от неправилна употреба
или злоупотреба с продукта.
6. Всички гаранционни претенции се лимитират до ремонт или
подмяна на устройството.
7. Ако устройството е сменено или ремонтирано, гаранцията
продължава за остатъчния период от датата на закупуване.
8. Консумативи като батерия и щипки, не се покриват от
гаранцията.

