Brugsanvisning DK
EXIDE LITHIUM POWER BOOSTER
Tak fordi du valgte starthj..,lperen Exide Lithium Power Booster.
Husk altid al f0lge grundl..,ggende sikkerhedsregler, nar du
bruger elektrisk udstyr. L..,s denne brugsanvisning grundigt og
opbevar den til senere brug.

A: Produkt med tilh0rende udstyr:

B: Brug og vedligeholdelse:

Kontrol af startkapacitet:Tryk pf!. kontakten pa siden for at kontrollere
starthjmlperens ladetilstand. Se tabel.
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lndikatorlys:
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Slukket
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Dioderne lyser en efter en. Antallet af konstant lysende dioder viser, i hvilken
grad starthjcelperen er opladet. Alie dioder lyser under ladning, og nar
starthjrelperen er fuldt opladet.

Ladning af starthjrelperen
Vigtigt: Del er kun ladekablet, der ma vrere tilsluttet under ladning. Smartkabler
og USB-kabel kobles Ira. Hvis starthjrelperen er frossen, ma den ikke
lades. Varm den langsomt op til over O C for ladning.
1. Sc:et laderen for lilslutning ti1 lysnettet i kontakten og smt slikket i
starthjcelperens 12V 1A str0mlndtag,
eller
2. Saat laderen for tilslutnlng tll cigarettaanderen I clgarettaanderes udtag og scet
stikket i starthjmlperens 12V 1A stremindtag. Ved ladning fra cigarett;;enderen
skal man sikre sig,at der er str0m p.!I denne!
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Start af 12 V k0ret0j ved hjrelp af starthjrelperen

Funktloner:
1. Spaandingsbeskyttelse. Starthjaalperen skal vmre opladet, fer der g0res
forseg pa at starte keretejet.
2. Omvendt polaritetsbeskyttelse med alarm
3. Kortslutningsbeskyttelse
4. Overbelastningsbeskyttelse
5. Overladnings- og afladningsbeskyttelse
Starthj;;elperen kan starte forskellige former for keret0jer og fart"jer som f.eks.
benzinbiler op til og med V6-motorer og dieselbller op til 2,0 motor.
Fremgangsm.t.de:
1.Tryk pc\ kontaklen pc\ starthjmlperen og kontroll8r, at mindsl Ire af dioderne
lyser. Hvls fame end tre af dioderne lyser, skal starthjoolperen lades op, fer
der geres forseg p8 at starte keret"jet.

2. Slut smartkablet til starthjcelperen.
3. Forbind smartkablerne med k"ret"jets batteripoler, f0rst positiv (+) og
derefter negativ (-).
4. Hvis dette er foretaget korrekt, vii 'Start'-indikatoren pA smartkablet lyse grent.
5. Start k0ret0jet.
6. Der skal g0res forseg pt. at starte keret0Jet lnden for 30 sekunder. I modsat
fald nulstilles del indbyggede tidsrelee, hvorefter tidsrelceet i starthjeelperen
skal genstartes. Dette g!Zlres ved at gentage proceduren fra pkt.1 under
'Fremgangsmilde' starthjmlp.
7.1 tilfcelde af forkert tilslutning, kortslutning i batteriet eller en for lidt opladet
starthjmlper aktiveres en alarm, og indikatoren lyser rndt.
8. N8r k"retejel er starlet, skal smartkablerne tages af batleripolerne inden
for 30 sekunder.

C. IDENTIFICERING AF FEJLKILDER:

Smartkablerne viser forskellige fejlkilder og heendelser ved hjeelp af
LED-indikatorer og 1yd. De findes pa selve kablet til starthjeelperen.
De giver mulighed for hurtig og nem fejls!Zlgning og sikrer korrekt og
sikker brug.
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Opladning af mobiltelefoner og tablets
1. Saat ladekabel Bi starthjaalperens SV 2Audtag.
2.Vmlg det rigtige tilslutningsstik Iii hhv. telefon eller tablet og scat stikket i.
Starthjaelperen identificerer og oplader automatisk telefonen eller tabletten.
3. Tryk pA kontakten pA siden af starthjcelperen for at starte opladningen.
lndikatorlysene lyser under opladning.

Vlgtlgt: Oplad kun et produkt ad gangen med den medf0lgende USB-multiadapter.

Kun opladning af eller strnmforsyning til 19V
notebook/brerbar pc:
1. Scet ladekabel Ai starthjaalperens 19V 3,5Audtag.
2.Vcelg det rigtige tilslutningsstik Iii den bcerbare pc og smt stikket i.
3.Tryk pA kontakten for at pAbegynde opladningen/strnmforsyningen.
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Str0mforsyning !ii 12V produkter:
1. Scet kablet til 12V produkter (ekstraudstyr) i 12V 10Audtaget.
2. Sret stikket i det aktuelle produkt.
3.Tryk pa kontaktenfor at p8begynde str0mforsyningen.

LED-lampe
Tryk pa kontakten og hold den inde i 3 sekunderfor at tamde lampen. Man kan
derefter skifte mellem normalt lys, hurtigt blinkende lys, SOS-morselys og
afbrudt ved at trykke let pa kontakten.

D. Delliste:
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Delbetegnelse
Hovedprodukt
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E. Specifikationer:
Sterrelse: 158 x 74 x 28 mm
v..,9t:430 9
Batterikapacitet: 12000 mAh
Udgange: 5V 2A jrevnstrem + 12V starthjrelp
lndg8.ende ladestrem: 12V 1Ajrevnstrem
Ladetid:4 timer
Startstr0m: 200A
Maks. strem: 400A
°

Delbetegnelse

Temperaturomrade:-20 C til +60"C

F. Ofte stillede sp0rgsmal:

1.Hvordan afbrydes starthjrelperen?
Svar: N8r opladningen er frerdig, eller der ikke er nogen belastning, afbrydes
den automatisk.
2.Hvor mange gange kan starthjrelperen oplade min telefon?
Svar: Mindst 5 gange for en iPhone 4.
3.Hvor lang tid bruger starthjrelperen pa at oplade telefonen?
Svar: Ca. 5 timer.
4.Hvor lang tid bruger starthjrelperen pa at oplade en brerbar pc/notebook?
Svar: Ca. 1 time.
5.Hvor lrenge kan starthjrelperen sta uden at skulle oplades?
Svar: Det anbefales kraftigt at vedligeholdslade starthjrelperen hver 3. maned!
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G. Fejlfinding:
Fejl
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Starthjelperen er ikkefuldt
opladet,selv omalle5
dioderlyser.

lngen reaktion, nAr der
trykkes p8. kontakten.

S1arlhjl:Blperenbliver
varmunderopladning
af en bl:Brbarpceller
notebook.
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Afhja,lpning

Tag adapterenudog
sa!ldeniigen.

Lavspl:Bndingsbeskyttelsen
eraktiverel.

Sail en af laderne Iii
for at lade.

Ladestr0mmener lidtforh0j
{maks.3,5A).

Tag batlerielud af den
bairbarepcog brug
starthjrelperensom
slrnmforsyningellerlad
den k0le af og prsv igen.

H. Giftigt og farligt ind hold:
� QO � � � �
CI:::] CI:::] CI:::] CI:::] CI:::] CI:::]
O indikerer, at alle homogene materialers indhold af farlige staffer erunder MCV-grcBnsen
som fastlagt i Europa-Parlamentels og R8.dets direktiv 2002/95/EF (RoHS).

I. Vigtigt:

1.S0rg for, at startkablets stik sc:ettes korrekt i starthjc:elperen fer brug. En
dftrlig forbindelse kan bftde resultere i, at kontakten bliver 0delagt, og at
bilen ikke starter.
2.1 forbindelse med starthjc:elp ska I man ferst sikre sig, at bilbatteriets poler
er rene, s:i der er god kontakt mellem batteri og polsko. Man ska I ogst:i sikre
sig, at startkablet har god kontakt. Hvis bilen ikke starter after tredje forseg,
mA der ikke 90res flere forseg. I vrerste fald kan starthjmlperen blive 0delagt.
Kontroll8r, om der er andre Arsager til startproblemerne.
3. Tag startkablerne af inden for 30 sekunder efter, at bilen er starlet. I modsat
fald kan starthjatlperen blive edelagt.
4.S0rg for, at plus- og minusklemmerne ikke rnrer ved hinanden. Del kan
edelcegge starthjcelperen.
5.Starthj�lperen ma ikke skilles ad. Det kan v�re farligt.
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Udvis altid forsigtighed ved brug af starthjrelperen.
� Starthj�lperen er ikke beregnet til bern.
� Den ma ikke bruges som legetej.
Starthj�lperen ma ikke blive vad eller nedsrenkes i vand.
Brug ikke starthj�lperen i n�rheden af letantrendelige v�sker; eksplosive
gasser eller brandfarligt stev.
Starthjrelperen ma ikke skilles ad. Der ma heller ikke geres forseg pa at
tC\
\.,y reparere den.
Starthj�lperen ma ikke uds�ttes for kraftig varme.
Den ma ikke opbevares pa steder, hvor temperaturen kan overstige 1o·c.
°
Opladning skal ske ved en temperatur pa mellem O og 60 C.
Den ma kun lades ved hj�lp af de medfelgende ladere.
Hvis starthjrelperen udsrettes for ekstreme forhold, kan der opsta lrekage
fra batteriet.
I tilfrelde heraf terres vresken forsigtigt at med en klud. Undga kontakt
med huden.Skyl ejeblikkeligt med store mrengder vand, hvis vresken
kommer p8 huden eller i ejnene, og seg derefter l�gehj�lp.
Nar starthj�lperen er udtjent, ska I den destrueres pa en miljevenlig made
og i henhold Iii g�ldende forskrifter.

Q
@
(!)

••
•

0

J. Information:

1.Garantien borlfalder J tilfc0lde af skader og slitage, der skyldes forkert brug,
fejltilslutning eller d8rlig vedligeholdelse, samt hvis starthjc:elperen skilies ad,
ell er der foretages mndrlnger pa produktet.

2.Garantien bortfalder ved brug af andre kabler og andet udstyr end det, der
felger med starthjcelperen. Dette grelder ogsA, hvis der foretages cendringer
p8. det udstyr,der felger med produktet.
3.Vi fraskriver as ethvert ansvar for skader pB udstyr og keretejer som f111lge
af brug, uansvarlig brug eller forkert brug af produktet.
4.Vi fraskriver os elhvert ansvar for personskader som f0lge af brug, uansvarlig
brug ellerforkert brug af produktet.
5.Starthjcelperen lndeholder et kraftlgt batteri og skal hAndteres og anvendes
forsigtigt og ansvarligt.
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