
Varsinaisen tuotteen väri saattaa poiketa kuvasta.

iPhone
USB latauskaapeli

Micro USB Käynnistyskaapelit

B   LISÄTARVIKKEET:

A   TUOTEKUVA

LED-valo

Mikro 12V 1A Input

USB 5V 2A Output
Merkkivalo

Virtapainike

Jump Start portti

EPS-K21

KÄYTTÖOHJE

Kiitos, että valitsit tuotteemme! Noudata aina varovaisuutta 
elektronisia laitteita käytettäessä. Lue kaikki ohjeet huolella ja 
säilytä käyttöohje tallessa.



Älä anna kaapeleiden koskettaan toisiaan tai samaa metallin osaa kipinävaaran vuoksi.

C  KÄYTTÖOHJEISTUS

D LED valaistus

E Kaapelikäynnistys 12V ajoneuvolle

Merkkivalot

Merkkivalot
Paina virtapainiketta tarkistaaksesi monitoimiakun tilan

1 välähdys Jatkuva
vilkkuminen

1  merkkivalo
 palaa

2 merkkivaloa
 palaa

3 merkkivaloa
 palaa

4 merkkivaloa
 palaa

Akun varaus 0% 10% 25% 50% 75%

Akkua ladattaessa merkkivalot vilkkuvat yksitellen. Lataus on keskeytetty 
tai valmis, kun kaikki merkkivalot palavat.

LED valo kytketään päälle painamalla virtapainiketta 3 sekuntia. Vaihda 
eri LED-valotiloja painamalla virtapainiketta kevyesti (normaali, strobo, 
SOS ja pois päältä).

1. Varmista, että ainakin (3) kolme merkkivaloa palaa.
2. Kiinnitä ensin PUNAINEN kaapeli auton akun POSITIIVISEEN (+) 
napaan ja sitten MUSTA kaapeli auton akun NEGATIIVISEEN (-) napaan.
3. Kiinnitä kaapeli monitoimiakkuun.
4. Käynnistä auto.
5. Moottorin käynnistyttyä irroita ensin kaapeli monitoimiakusta, sitten 
PUNAINEN (+) kaapeli ja viimeiseksi MUSTA (-) kaapeli 30 sekunnin 
sisällä.
6. Annan auton moottorin käydä.

Käytä 12V/1A laturia, muut laturit lyhentävät tuotteen elinikää tai vahingoittavat monitoimiakkua.

Lataa kannettavia elektronisia tuotteita
Mukana tuleva USB latauskaapeli sopii useiden eri eletronisten laitteiden 
lataamiseen (Apple, Samsung, HTC, Microsoft, muut DC 5V käyttöiset 
elektroniset tuotteet).

Lataaminen monitoimiakusta:
1. Varmista, että ladattavat laitteet ovat DC 5V yhteensopivia.
2. Liitä USB latauskaapeli monitoimiakun USB porttiin.
3. Valitse sopiva latauskaapelin kärki ja kytke kaapeli ladattavaan tuotteeseen.
4. Aloita laitteiden lataaminen painamalla monitoimiakku päälle virtapainikkeesta.

Monitoimiakun lataaminen:
(tuote toimitetaan ilman laturia, ladataan 12V / 1A standardi puhelinlaturilla)
1.Liitä micro USB laturi laitteeseen.
2.Liitä 12V, 1A latauslaite ensiövirtalähteeseen.

G  KÄYTTÖOHJEISTUS

Käynnistyskaapelit irroitetaan monito-
imiakusta painamalla sormella 
pääyksikköä ja vetämällä kaapelia 
vastakkaiseen suuntaan.

F  Käynnistyskaapeleiden oikea irroittaminen

H  TEKNISET TIEDOT
Mitat:  139*79*18mm

Kapasiteeti:  6000mAh

Paino:  220g

Käynnistysvirta:  350A (huippuvirta)

Output:  5V/2A (Mikro 12V 1A), 12V/10V (Jump start pistoke) 

Input:  15V/1A



Varoitukset

I. FAQ
Q. Kuinka sammutan monitoimiakun?
A. Akku sammuu automaattisesti, jos laitetta ei ladata tai 
    lataus on valmis.

Q. Kuinka monta kertaa markapuhelin voidaan ladata? 
A. Esimerkiksi iPhone 4 voidaan ladata 3 kertaa.

Q. Kuinka kauan monitoimiakulla kestää ladata matkapuhelin? 
A. Noin 1 tunti.

Q. Kuinka monta kertaa auto voidaan käynnistää
    monitoimiakulla? 
A. Täyteen ladatulla laitteella noin 20 kertaa.

Q. Kuinka kauan monitoimiakku säilyttää latauksen?
A. 6-12kk, akku kuitenkin suositellaan ladattavan joka 3 
    kuukausi.

1. Varmista, että käynnistyskaapeleiden sininen pistoke on
kiinnitetty huolella autoa käynnistettäessä. Löysä liitos saattaa 
johtaa laitteen vikaantumiseen.
2. Tarkista, että käynnistyskaapelit ovat kiinnitetty hyvin. Mikäli 
auto ei käynnisty, tarkista kaapeleiden kunto lian tai ruosteen 
varalta. Puhdista kiinnityspinnat ja koita käynnistää uudelleen.
3. Irroita käynnistyskaapelit 30 sekunnin kuluessa auton
käynnistyttyä. 
4. Älä kytke käynnistyskaapeleita toisiinsa.
5. Hävitä tuote asianmukaisesti.

TAKUUTIEDOT
1. Tarjoamme tuotteelle rajoitetun takuun mahdollisiin materiaali ja 
kokoonpano teknisiin virheisiin. 
Takuu akkutuotteelle on 12kk.
Takuuehdot ovat seuraavat:

2. Takuu on voimassa ainoastaan ostajan näyttäessä alkuperäisen 
kuitin (myyjältä/jälleenmyyjältä) ostetusta tuotteesta.

3. Takuu raukeaa, jos sarjanumero tai tuotekoodi on poistettu.

4. Takuu ei kata suojavaurioita tai tuotevikoja johtuen normaalista 
kulumisesta, virheellisestä asentamisesta, väärinkäytöstä, muualla 
kuin valmistajalla tai valtuuttamattomalla taholla tehdystä muutok-
sesta tai korjauksesta.

5. Takuu ei kata väärinkäytöstä johtuvia vahinkoja tuotteelle,
tuotteella ladattaville tai käynnistettäville laitteille tai laitteistoille 
eikä henkilövahinkoja 

6. Takuun piiriin kuuluvissa tapauksissa tuote on palautettava 
ostopaikkaan ja tuote ensisijaisesti korjautetaan maahantuojan 
toimesta. 

7. Takuukorjauksen jälkeen takuu jatkuu ainoastaan alkuperäisen 
oston mukaisen takuu ajan.

8. Kuluvat osat kuten akut eivä kuulu takuun piiriin.

9. Käynnistä AINOASTAAN alle 3.0l 12V bensiini ajoneuvoja.

VIANMÄÄRITYS
SyyMääritys Korjaus

Laite alijännitesuojatilassa.Mitään ei tapahdu
virtapainiketta painaessa.

Kytke 12V/1A 
latauslaitteeseen 
aktivoidaksesti laitteen.



Takuukortti
Takuu on voimassa 12kk ostopäivästä.

Takuun edellytys : takuukortti täytettävä tarvittavilla tiedoilla 
ja näytettävä takuuhuollon yhteydessä.

1.Takuun piiriin kuuluu:
  A. Normaalissa käytössä syntyvät viat.
  B. Laitteen mahdolliset materiaali ja kokoonpanovirheet. 

2.Takuu ei ole voimassa seuraavasti:

  A. Mikäli vikaantuminen johtuu väärinkäytöstä, varomattomasta käytöstä tai 
       muusta ulkoisesta vaurioitumisesta
  B. Mikäli tuote on korjattu tai muutettu muualla kuin valmistan valtuuttamalla
       taholla.
  C. Mikäli tuotekoodi tai takuuleima on korvattu, muutettu tai vaurioitunut 

Korjauspalvelu ainostaan takuun piirisssä oleville tuotteille. 
Muissa tapauksissa asiakas on velvollinen maksamaan takuuhuollon.

Tuotetyyppi Valmistusnumero
Korjauspäivä

Yhteysnumero

Viallisen tuotteen kuvaus:

Ostopäivä
Asiakkaan nimi
Asiakkaan osoite
Myyntiosasto

Käytä tuotetta aina varovasti.
Lasten tulee käyttää tuotetta valvonnassa.
Älä käytä tuotetta leluna.
Älä anna tuotteen kastua.
Älä upota tuotetta veteen.
Älä käytä tuotetta herkästi räjähtävien tuotteiden läheisyydessä, 
kuten palavat nesteet, kaasut tai pöly.
Älä muokkaa tai pura monitoimiakkua. Vain valtuutettu taho 
voi korjata tuotteen.
Älä altista tuotetta lämmölle.
Älä varastoi tuotetta paikassa, jossa lämpötila voi ylittää 70°C.
Lataa tuotetta vain ympäristössä, jonka lämpötila on 0°C - 60°C.
Lataa tuotetta vain mukana tulevalla laturilla.
Akku saattaa vuotaa äärioloissa. Pyyhi neste varovasti ja varo 
ihokontaktia. Jos nestettä on joutunut silmään, huuhtele silmä 
välittömästi puhtaalla vedellä ja ota yhteys lääkäriin.
Hävitä tuote asianmukaisesti.

MYRKYLLISET JA HAITALLISET AINEET
Monitoimiakun myrkyllisten ja haitallisten aineiden koostumus


