
Käynnistys     Mobile Power Bank     Taskulamppu

MONITOIMIAKKU
VARAKÄYNNISTYS

Tuotteen 
tekniset tiedot

MONITOIMIAKKU
VARAKÄYNNISTYS



MONIKÄYTTÖAKKU
VARAKÄYNNISTYS Huom:

Lue ohjeet huolella ennen käyttöä 
varmistaaksesi laitteen oikean käytön ja  
välttääksesi tapaturmia.



Lähtöjännite: 12V, 16V ja 19V
Mitat: (LxPxK) 165mm x 80mm x 37mm
USB virran ulostulo: 5V / 2A / 10vA
Lataustila: CC/CV - 15V / 1A
Käynnistysvirta: 400A
Huippuvirta: 600A / 3 Sekunttia
Käyttöikä: 1500 latauskertaa
Toimintalämpötila: -20 -> 85°C 

Tekniset tiedot

Huomautuksia

1. Vähän käytettynä tai pitkään käyttämättömänä on suositeltavaa
    ladata akku (3) kolmen kuudauden välein säilyttääkseen akun
    luotettavan toiminnan.
2. Tuote saattaa lämmetä säännöllisessä käytössä.
    Lievä lämpeneminen on normaalia.
3. Varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön, vältä kosteutta, liiallista
    lämpöä ja avotulta.
4. Säilytä tuote viileässä ja kuivassa, kaukana syövyttävistä aineista.
5. Vältä voimakkaita kemikaaleja laitetta puhdistaessa.
6. Jos akku heikkenee, vuotaa tai haisee, lopeta käyttö
    VÄLITTÖMÄSTI.
7. Vältä tuotteen pudottamista.
8. Lasten tulee käyttää tuotetta aikuisen valvonnassa noudattaen
    tarkasti turvaohjeita.
9. Säästä ympäristöä hävittämällä tuote asianmukaisesti. Älä polta tuotetta.

Tuotekuva

1. LED -taskulamppu
2. Jännitteen merkkivalo 
3. 12/16/19V – 2A/3.5A/3.5A portti
4. Akun merkkivalo
5. Virtapainike
6. 5V – 2A USB -portti
7. 15V – 1A latausportti
8. Päävirtakytkin
9. 12V – 200A Käynnistyskaapelin portti



Sisältyvät lisätarvikkeet

Autolaturi

Virtajohto/vaihtokärjet 
kannettavalle tietokoneelle

4-in-1 matkapuhelin
adapteri

Kantolaukku

Käynnistyskaapelit Verkkolaturi

Punainen kaapeli (+)
Musta kaapeli (-)

Liitä kaapelit 
monitoimiakkuun

Käynnistä auto

Irrota kaapelit 
monitoimiakusta

Irrota kaapelit 
auton akusta 

Auton käynnistäminen kaapeleilla

Ennen auton käynnistämistä kaapeleilla, varmista että monitoimiakku on vähintään 
20% ladattu. Kiinnitä ensin PUNAINEN kaapeli auton akun POSITIIVISEEN (+) 
napaan ja seuraavaksi MUSTA kaapeli auton akun NEGATIIVISEEN (-) napaan. Kun 
molemmat käynnistyskaapelit ovat kiinnitetty, liitä kaapeli monitoimiakkuun. Laita 
monitoimiakku päälle ja käynnistä auton moottori. Kun moottori on päällä, irroita 
ensin kaapeli monitoimiakusta, sitten PUNAINEN (+) kaapeli ja viimeiseksi MUSTA 
(-) kaapeli.

Vianmääritys

1. Varmista, että sininen pistoke on täysin paikoillaan omassa portissa 
    ja merkkivalo ei pala. 
2. Varmista, että kaapelit ovat kytketty oikein ja oikeisiin napoihin.
3. Jos kaapelin merkkinvalo näyttää:
 a. On- kytkentä on oikein, yhteys on valmis
     — käynnistä auton moottori
 b. Off- positiivisen (+) ja negatiivisen (-) napojen virheellinen
                   kytkentä; tarkista liitännät
 c. Vilkkuu nopeasti- mahdollinen oikosulku; tarkista kytkennät



FAQs

Q:  Mitä monitoimiakulla voidaan tehdä?

A:   Monikäyttöakulla voidaan ladata matkapuhelimia, kannettavia
      tietokoneita, kylmälaukkuja ja muita yhteensopivia laitteita.  
      Akulla voidaan myös käynnistää tarvittaessa auto.

Q:  Kuinka monitoimiakku ladataan?

A:   Aseta latauskaapeli akun latausporttiin, ja kytke monitoimiakku joko
      220V pistorasiaan tai 12V auton virtalähteeseen. Kun akun merkkivalo
      vilkkuu, akku latautuu normaalisti. Lataus on valmis, kun kaikki neljä
      merkkivaloa palavat.

Käännä päävirtakytkin ON asentoon ennen käyttöä.
 

15V – 1A latausportti
Akun merkkivalo 

Q: Kuinka oikea jännite valitaan?

A:  Monitoimiakussa on kolme erillaista lähtöjännitettä, 12V, 16V ja 19V.
     Valitse oikea jännite ennen käyttöä painamalla pikaisesti
     virtapainiketta      jännitteen merkkivalojen vilkkuessa.
     Kun jännite on valittu, vilkkuminen loppuu ja valitun jänniteen yllä
     palaa valo. Tuotteet käyttävät eri jännitettä, joten varmista, että
     monitoimiakku on asetettu vastaamaan ladattavan tuotteen jännitettä
     ennen käyttöä.

Käännä päävirtakytkin ON asentoon ennen käyttöä.

Käynnistä laita painamalla 
virtapainiketta.

Jännitteen
merkkivalo

Q:  Kuinka kauan kestää ladata monitoimiakku?

A:   Monitoimiakun lataaminen kestää noin 2-3 tuntia.  
      Kun päävirtakytkin on ON asennossa, paina virtapainiketta     .
      Monitoimiakku on valmis käytettäväksi, kun USB merkkivalo pysyy päällä.
      Tämän jälkeen käytä 5V – 2A USB porttia ladataksesi matkapuhelimia,
      tabletteja ja muita laitteita.
      

5V – 2A USB portti
matkapuhelimien ja tablettien
lataamiseen.

Käännä päävirtakytkin ON 
asentoon ennen käyttöä.

15V – 1A Latausportti
Akun merkkivalo



Käännä päävirtakytkin ON asentoon ennen käyttöä.
Käännä päävirtakytkin OFF asentoon 
käytön jälkeen varmistaaksesi ettei akku kulu.

Paina virtapainiketta 3 sekuntia
käynnistääksesi LED-valon.

Q: Kuinka käynnistetään LED -taskulamppu?

A:    Käännä päävirtakytkin ON asentoon ja paina virtapainiketta      3 sekuntia.
       Vaihda strobo-valoon painamalla virtapainiketta      kerran ja SOS -signaaliin 
       painamalla virtapainiketta      toisen kerran. Sammuta taskulamppu
       painamalla virtapainiketta      vielä kerran.

Q: Kuinka auto käynnistetään oikein?

A:    Tuote on suunniteltu suojaamaan henkilö ja esinevahingoilta oikosulku                           
       tapauksissa mikäli asennuskaapelit kytketään väärin.
       Oikosulun sattuessa monitoimiakun sulake palaa
       välittömästi, estäen enemmät vahingot. Näin tapahtuessa, palauta tuote
       ostopaikkaan. Auton käynnistäminen kaapeleilla, katso sivu 4. 
     

Q: Mitä tapahtuu väärinkäytettäessä akkua?

A:    Tuote on suunniteltu suojaamaan oikosululta, jos asennuskaapelit
       kytketään väärin. Oikosulun sattuessa monitoimiakun sulake palaa
       välittömästi estäen enemmät vahingot. Näin tapahtuessa, palauta tuote
       ostopaikkaan.   

Q:   Kuinka ladataan kannettava tietokone?

A:    Kannettavan tietokoneen lataus tehdään säätämällä monitoimiakun
       lähtöjännite vastaamaan kannettavan tietokoneen jännitettä. Käännä
       päävirtakytkin ON asentoon ja paina pikaisesti virtapainiketta jännittee
       merkkivalon vilkkuesa. Valitse oikea adapterin kärki ja kytke mukana tuleva
       kannettavan tietokoneen virtajohto akun 12/16/19V – 2A/3.5A/3.5A porttiin.
       Liitä lopuksi adapteri kannettavan tietokoneen latausliittimeen. Kun
       kannettavan tietokoneen akku on ladattu täyteen, on suositeltavaa
       poistaa virtalähde tuotteen elinkaaren säilyttämiseksi. 

5V – 2A USB portti
matkapuhelimien ja 
tablettien lataukseen.

Käännä päävirtakytkin
ON asentoon ennen käyttöä.

2A/3.5A/3.5A -portti
kannettavan tietokoneen lataamiseen.


