
Köszönjük, hogy a 70mai Jump Startert választotta. Kérjük, figyelmesen 
olvassa el ezt a kézikönyvet, és a termék használata előtt tartsa 
biztonságos helyen.
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Indikátor

Nyomja meg a bekapcsoló gombot, és az akkumulátor jelzőfénye a 
következőket mutatja:

Indikátor Ki 1 szilárd 2 szilárd 3 szilárd 4 szilárd

Akkumulátor

élet 0% 25% 50% 75% 100%

Töltés közben a jelzőfények sorban villognak. A folyamatos 
jelzőfények mennyisége mutatja az eszköz tényleges hátralévő 
akkumulátor-élettartamát. Amikor mind a négy lámpa kialszik, a 
töltés felfüggesztése/leállítása folyamatban van.

A termék használata

A készülék töltése

Csatlakoztassa a töltőkábel USB végét egy töltőhöz vagy más 
USB tápkimenethez. Csatlakoztassa a kábel másik végén 
található Type-C portot az eszköz 5V/2A bemenetéhez.
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Mobiltelefonok, táblagépek és egyéb elektronikus eszközök 
töltése

1. Válassza ki a készülékhez megfelelő csatlakozókábelt.
2. Csatlakoztassa a kábel USB végét a készülék USB 5V 
kimenetéhez.
3. Nyomja meg a bekapcsológombot a mobiltelefon, táblagép vagy más 

elektronikus eszköz töltésének megkezdéséhez.

A készülék használata 12V-os indító indítóként

1. Csatlakoztassa az indítóindítót a készülékhez. Győződjön meg arról, hogy az 

akkumulátorkapcsokon lévő jelzőfény nem világít.

2. Csatlakoztassa megfelelően az akkumulátorkapcsokat az 
autó akkumulátorának pozitív és negatív végéhez. A 
piros klipet a pozitív (+), míg a fekete klipet a negatív (-) 
végéhez kell csatlakoztatni. Ezután kövesse az alábbi 
utasításokat:
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Bip bip

Ha a zöld lámpa világít, a 
csatlakozás megfelelő, és az 
akkumulátor ugrásszerűen 
indítható.

Amikor a piros lámpa fel van kapcsolva, 

és berregő hang hallható, a klipek rossz 

végekhez vannak csatlakoztatva. 

Csatlakoztassa helyesen a kapcsokat, és 

győződjön meg arról, hogy a zöld lámpa 

világít, mielőtt elindítja az akkumulátort.

Bip bip

Ha a zöld fény villog, és berregő 
hang hallható, a feszültség túl 
alacsony. Nyomja meg a boost 
gombot, és várja meg, amíg a 
zöld lámpa abbahagyja a 
villogást. Indítsa el az 
akkumulátort 30 másodpercen 
belül.

Ha a zöld és a piros lámpa sem 
világít, és nem hallható berregő, 
akkor az akkumulátor teljesen 
megsérült. Győződjön meg arról, 
hogy a kapcsok a megfelelő 
végekhez csatlakoznak. Nyomja 
meg a boost gombot, és várja 
meg, amíg a zöld fény kigyullad. 
Indítsa el az akkumulátort 30 
másodpercen belül.

3. Az autó indítása után távolítsa el az akkumulátorkapcsokat.
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Megjegyzések

1. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet a készülék 

használata előtt.

2. A készüléket nem szabad autóakkumulátor helyett 
használni.
3. Ne használja a készüléket játékként.
4. A sérülések kockázatának csökkentése érdekében gondosan felügyelje a 

készülék közelében tartózkodó gyermekeket.

5. A készülék 12V-os autóakkumulátor indítására 
szolgál, más célra nem használható.

6. Kérjük, használja a mellékelt akkumulátorkapcsokat. Ha az 

akkumulátorkapocs vagy a kábel megsérült, ne használja a 

készüléket, mert tüzet, áramütést vagy más személyi sérülést 

okozhat.

7. Csatlakoztassa közvetlenül az akkumulátor pozitív és 
negatív végét.

8. Az autó akkumulátorának indítása előtt győződjön meg arról, hogy a 

csatlakozások rozsdától és egyéb idegen tárgyaktól mentesek. 

Csatlakoztassa biztonságosan az eszközt az 

akkumulátorkapcsokhoz, nehogy a rossz csatlakozás befolyásolja az 

azonnali indítás teljesítményét.

9. Az autó akkumulátorának sikeres indítása után 30 
másodpercen belül válassza le a készüléket az autó 
akkumulátoráról, hogy elkerülje a sérüléseket.

10. Ne használja a készüléket 3-nál többször egymás 
után. Ellenkező esetben a készülék túlmelegedhet és 
megsérülhet. Ha több ugrásindítás kell
végrehajtásakor ügyeljen arra, hogy az egyes 
ugrások között 2 perc legyen.

11. Ne használja a kapcsokat más eszközök töltésére.
12. Ne helyezze a terméket olyan környezetbe, ahol a 

hőmérséklet meghaladja a 60 ℃-ot.
13. A töltést 0 ℃ és 45 ℃ közötti szobahőmérsékleten 

kell végezni.
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14. Ne tegye ki a készüléket esőnek, és ne merítse 
vízbe.
15. Ne helyezze a készüléket szélsőséges hőségbe vagy tűzbe.
16. Ne használja a terméket robbanásveszélyes 

környezetben, például gyúlékony folyadékok vagy 
gázok közelében, vagy por jelenlétében.

17. A készülék használata előtt győződjön meg arról, hogy valaki elég 

közel van ahhoz, hogy meghallja, vagy segítséget nyújtson.

18. A készülék használata előtt távolítson el minden 
fémtárgyat a testéről, például gyűrűket, karkötőket és 
nyakláncokat.

19. A tápcsatlakozó és a kábel sérülésének kockázatának csökkentése 

érdekében kérjük, válassza le a készüléket az 

akkumulátorkapcsokról az akkumulátorkapocs-dugó segítségével.

20. Ne használjon sérült vagy módosított elemeket. Ellenkező 

esetben ez kiszámíthatatlansághoz vezethet

következmények, például tűz, robbanás vagy sérülések.
21. Kérjük, használja a mellékelt töltőkábelt vagy az eszköz 

bemeneti portjához hasonló specifikációjú kábelt az 
eszköz töltéséhez.

22. Ne töltse fel a készüléket közvetlenül azután, hogy az 
autó akkumulátorának indítására használták.

23. Ne használja a készüléket autóakkumulátor indítására 
töltés közben.

24. Extrém esetekben folyadék szivároghat az 
akkumulátorból. Ne engedje, hogy a folyadék 
közvetlenül érintkezzen a kezével vagy a bőrével. 
Érintkezés esetén azonnal mossa le az alkatrészt 
szappannal és vízzel. Ha a folyadék véletlenül a 
szemébe kerül. Azonnali orvosi ellátás előtt legalább 
10 percig öblítse le a szemet hideg vízzel.

25. Mivel a készülék lítium akkumulátort tartalmaz, a termék 
élettartama végén a helyi előírásoknak megfelelően 
ártalmatlanítsa azt.
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GYIK

1. Hogyan lehet kikapcsolni az ugróindítót?

A készülék beépített intelligens érzékelési funkcióval rendelkezik. 

Ha nincs terhelés vagy a töltés befejeződött, az indítóindító 

automatikusan alvó üzemmódba kapcsol az energiatakarékosság 

érdekében.

2. Hányszor tud az autóindító tölteni egy 
mobiltelefont?

Ez a mobiltelefon akkumulátorának kapacitásától 
függ.

3. Mekkora az autó maximális mérete, amelyre az indítómotor 
használható?

Környezeti hőmérsékleten és teljes feltöltéssel az 
eszközzel egy 5,0 literes autót is be lehet indítani.

4. Mennyi az indítómotor élettartama?

Normál használat mellett a készülék 3-5 évig 
használható.

5. Mennyi ideig tartható az indítóindító teljes feltöltés 
után?

Az indító indító áramköri kialakítása alapján a készülék 
teljes feltöltést követően 6-12 hónapig eltartható. Az 
élettartam meghosszabbítása érdekében ajánlatos 
háromhavonta feltölteni a készüléket. Ne tárolja a 
készüléket hosszabb ideig, ha az akkumulátor élettartama 
alacsony.

6. Hosszabb tárolás után azonnal használható az 
indítóindító egy autó indítására?

Ha hosszabb tárolás után szükség van a készülék használatára, 

ellenőrizze az akkumulátor jelzőfényét, és győződjön meg arról, 

hogy legalább 2 jelzőlámpa kigyullad. Ellenkező esetben töltse fel 

a készüléket, mielőtt autó indítására használná.
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Hibaelhárítás

Probléma Ok Akció

Az ugrás
indító nem
reagálni mikor
a hatalom
gomb folyamatban van

sajtolt.

Az alacsony feszültség

védelem
funkció az
vágni váltott ki
ki az áramkörből
az alacsony miatt
feszültsége a
eszköz.

Csatlakoztassa a

töltő csatlakozó
az 5V-ra
bemenet.

Csomagolási lista

70 mai Jump Starter × 1
Töltőkábel × 1
Intelligens akkumulátorkapocs×1

Tárolózsák × 1
Felhasználói kézikönyv × 1

Alapparaméterek

Méretek:
Kapacitás:
Kimenet:
Bemenet:

Töltési idő:
Kezdőáram:
Csúcsáram: 600A
Üzemi hőmérséklet:
Töltési hőmérséklet:

163×87×27 mm
11100 mAh (41,07 Wh)

5V / 2,4A, 12V indítócsatlakozó 
5V / 2A

≤5,5 óra
250A

- 20 ℃ ~ 55 ℃

0-55 ℃
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