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10. Индикатор за предварително загряване / подгряване на 
дизел
11. Знак за готовност за запалване
12. Индикатор за напрежение на акумулатора на автомобила
13. Състояние на ултракондензатора
14. Процент на бустер заряд 
15. Напрежение на акумулатора на превозното средство
16. Превключвател за LED светлина
17. Дизелов превключвател за предварително загряване / 
превключвател за подгряване на дизел
18. Превключвател за включване / изключване
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ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Моля, уверете се, че потребителят на този Start Booster е прочел и разбрал това ръководство на 
потребителя, преди да използва устройството. Трябва да се спазват важни инструкции за безопасност.

Това устройство е проектирано в съответствие с практическите кодекси, валидни към този момент. 
Безопасно е да работите, но не забравяйте да прочетете и разберете това ръководство за употреба 
предварително. Може да бъде опасно, ако се използва неправилно. Производителят не може да носи 
отговорност за неправилното използване на това устройство. Моля, следвайте тези стъпки за максимална 
безопасност.

- Винаги носете предпазно оборудване: очила, ръкавици, предпазител за уши и подходящо облекло.
- Използвайте само аксесоари или приставки, одобрени от производителя. Винаги дръжте това ръководство 
близо до устройството.
- Модификациите или промените на това устройство са забранени. Ремонтът или обслужването могат да 
се извършват само от официален оторизиран център.
- Повредените кабели, зарядни устройства или устройства трябва незабавно да бъдат фиксирани или 
заменени.
- Винаги използвайте това устройство в добре проветриви помещения.
- Никога не оставяйте вътрешната си батерия разредена. Винаги се уверявайте, че е напълно заредена, ако 
не го направите, може да анулира гаранцията.
- Избягвайте късо съединение, щипките никога не трябва да се допират една до друга или за метални части 
по едно и също време.

- Никога не потапяйте във вода, изгаряйте или изхвърляйте с битови отпадъци.
- Предпазно оборудване, като пожарогасител или вода за изплакване на очите, винаги трябва да се държи 
наблизо. Уверете се, че някой друг е наблизо в случай на спешност.
- Не пушете, не използвайте запалка или кибрит в близост до батерии. Не носете винилови дрехи, когато 
използвате това устройство, тъй като то може да създаде електрически искри.
- Премахнете личните метални предмети, когато работите в близост до двигатели и батерии.
- Винаги четете ръководството на потребителя на автомобила, преди да се опитате да започнете работа 
с устройството.
Това устройство е предназначено само за стартиране на 12V превозни средства с оловни акумулаторни 
батерии, а не с литиеви или сухи клетъчни батерии като тези, които могат да бъдат намерени например в 
домакински уреди. Оловото може да бъде опасно за бременността.
- Устройството не трябва да се използва от деца, оставени без надзор.
- Винаги се уверявайте, че устройството е изключено (или изключено), когато не се използва.
Ако това устройство е изпуснато, повредено или изтича, моля да го контролирате незабавно от 
оторизиран агент. Винаги прикрепяйте скобите правилно към държачите на скобите след всяко използване.
- Киселината и газовете на акумулатора могат да бъдат опасни, никога не ги докосвайте или вдишвайте. 
Бъдете внимателни, когато работите в двигателното отделение или моторното отделение, тъй като 
движещите се части могат да причинят наранявания.
- Никога не пускайте и не зареждайте замръзнала или много студена батерия, тъй като тя може да бъде 
много опасна.
- Винаги проверявайте напрежението на акумулатора на автомобила, преди да се опитате да започнете да 
скочите.
- Моля, рециклирайте правилно това устройство, батерията и опаковката му. Винаги поддържайте 
устройството на стайна температура (15-25C), когато е спряно. Никога не оставяйте под дъжда, при 
студени или топли температури.
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ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Предварително зареждане

Хибридният усилвател трябва да бъде предварително зареден, преди да може да бъде използван за 
стартиране на вашето превозно средство. Инструкциите за „стандартен режим“ ще ви водят през 
процеса на използване на слабата батерия на автомобила ви за предварително зареждане на усилвателя. 
Ако батерията на автомобила ви е напълно разредена или дефектна, вижте „режим на заместване“. Това 
устройство може също да бъде предварително заредено на борда на 12V превозно средство, като се 
използва предоставеният кабел за запалка на DC.

Стандартен режим
1. Свържете щипките на устройството към клемите на батерията. Устройството автоматично ще се 
включи.

Цифровият дисплей ще показва напрежението на акумулатора на автомобила.
Бустерът ще започне да се зарежда автоматично. Цифровият дисплей показва процента на зареждане на 
вътрешните ултра кондензатори.

2. Когато се появи символът за запалване, включете двигателя. Можете също така да изчакате, докато се 
покаже „FUL“ и звуков сигнал.

Ако батерията на автомобила е дефектна, моля, преминете към режима за ръчно презареждане по-долу. Ако 
автомобилът не стартира след първия опит, моля изчакайте 15 минути, преди да опитате отново. Не 
забравяйте да изключите климатика, радиото, светлините и всякакви други аксесоари, преди да започнете 
скок. Никога не докосвайте скобите!

Режим на замяна:
В случай, че батерията на автомобила е дефектна и не работи, моля, използвайте този режим, за да 
стартирате автомобила си:

1. Натиснете и задръжте бутона ON / OFF за 2 секунди. Вътрешната батерия на устройството ще започне 
да презарежда ултра кондензаторите.

2. След като дисплеят покаже символа за запалване, натиснете бутона ON / OFF за 2 секунди.

3. Когато се покаже символ за запалване и прозвучи зумер, моля включете двигателя.

Не стартирайте автомобила си, ако няма свързана батерия. Неспазването може да доведе до повреда на 
ECU на превозното средство. Производителят не поема отговорност за вреди, причинени от неправилна 
употреба на този продукт.

Дизелов режим на предварително загряване:
При студено време подгревните свещи в повечето дизелови превозни средства ще активират първо за 
затопляне на горивото преди стартиране на двигателя (както е показано от символа GLOW на таблото). 
Процесът отнема около 4-6 секунди. В този случай, след като усилвателят е напълно презареден и свързан, 
натиснете бутона за предварително загряване на дизела и включете запалването.

Забележка: Режимът за предварително загряване на дизела е неактивен при режим Замяна.

Вградена батерия:
Този бустер е оборудван с вътрешна литиева батерия. Презаредете батерията с микро USB зарядно 
устройство с мощност 2Amps. След като се свърже зарядно устройство Micro USB, вътрешната батерия 
ще се презареди автоматично. Време за презареждане: 5-8 часа. Уверете се, че вътрешната батерия е 
винаги заредена. Оставянето на батерията разредена ще я повреди.
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ЦИФРОВ ДИСПЛЕЙ И ИНДИКАТОРИ

  -------- Напрежение на батерията на автомобила

  -------- Процент на зареждане на ултракондензатор

  -------- Когато се появи символ за запалване, уредът е готов за стартиране

  -------- Активиран режим на предварително загряване / подгряване на дизел

  -------- Вътрешно ниво на зареждане на батерията

  -------- Грешка: Обратна полярност

  -------- Грешка: Вътрешна повреда, не използвайте. Свържете се с вашия
            дистрибутор.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Вход: DC 12V 10A, DC 5V 2A - Температура на съхранение: 10 °C до 25 °C / Работна температура: - 20 °C до 
40 °C

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ
Гаранцията на този уред зависи от условията, предоставени от вашия търговец. Вътрешната гаранция за 
батерията подлежи на правилна поддръжка. Производителят не носи никаква отговорност по всяко време за 
каквито и да било гаранции, лични наранявания или имуществени щети. Транспорт, износване, злоупотреба и 
злоупотреба никога не са включени.
Използването на аксесоари, които не са доставени или одобрени от производителя, анулира гаранцията и може да 
бъде опасно.
Моля, изхвърляйте опаковката по отговорен начин. Той трябва да бъде рециклиран от местните удобства или 
поставен в подходящи кошчета за рециклиране. Никога не изхвърляйте електрическо оборудване или батерии с 
битовите отпадъци. За ваше удобство при рециклиране се възползвайте от местните обекти за продажба на 
дребно.

Време за изчакване след стартиране 

H75 H95 

Стартов ток 850 Ампера  1000 Ампера  

Време за презареждане от 12V батерия 3 - 5 минути 4 – 7 минути 

Време за презареждане от 12V контакт 4 - 6 минути 5 – 8 минути 

Време за презареждане от резервна батерия 5 - 8 минути 6 – 10 минути 

Макс. Последователни стартове 1 – 3 2 – 5 

15 минути  20 минути  

USB изход (DC) 5V 2A 5V 2A 


