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Käivitustoiteseadme “POWER & BOOSTER” laadimine 
1. Laadige seade kohe peale ostmist. 
2. Hoidke kõik lülitid asendis OFF, kui te seadet ei kasuta. 
3. Laadige seade täis enne suure võimsuse kasutamist või kui ainult kaks LEDi põlevad. 
4. Ärge laadige seadet pidevalt üle 30 tunni. 
Laadimiseks vahelduvvoolu laadimisjuhtme abil: 
Lülitage vahelduvvoolu laadimisjuhe seadme laadimiskontakti ja 220 voldi vahelduvvoolu seinakontakti umbes 20 tunniks. 
Laadimiseks teisaldatava laadimisjuhtme abil: 
Lülitage alalisvoolu laadimisjuhe oma auto sigaretisüütaja pesasse ja teine ots seadme 12 V alalisvoolu (DC) pesasse umbes 11 tunniks. 
Märkus: 

1. Kasutage ainult seadmega kaasaantud adaptereid, juhtmeid ja kontakte. Muude osade kasutamine võib seadet kahjustada ja tühistab garantii. 
2. Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks vihma käes niisketes  või eriti kuumades tingimustes.  
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1. Aku tühjavõitu. Kui ainult punane tuli põleb, siis tuleb akut laadida. 
2. 50% laetud aku võimaldab toita enamikku abiseadmeist, kuid on käivitusabiks mitteküllaldane. 
3. Seadme Nr. 6058 aku on täielikult laetud, saab kasutada tühja akuga auato käivitamiseks. 

 
 
 
 
 
 
 



MITMEOTSTARBELISE KÄIVITUSTOITESEADME KASUTUSJUHEND 
TÄHELEPANU: Enne käivitustoiteseadme “POWER & BOOSTER” kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi. Õige kasutamine ja hooldamine hoiab 
seadme heas  seisukorras ja tagab häireteta kasutamise. 
  

 
 
 
Tootja peaks seadmele kaasa andma Euroopa Liidu Vastavuse Deklaratsiooni ning Kasutus- ja Hooldusjuhendi. 
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OHUTUSEESKIRJAD 

1. HOIDKE SEE JUHEND ALLES – Selles juhendis on tähtsad ohutus- ja kasutuseeskirjad. 
2. HOIATUS – PLAHVATAVATE GAASIDE  OHT. 
a.  TÖÖTAMIHE HAPPEAKUDE LÄHEDUSES ON OHTLIK. PATAREID TEKITAVAD NORMAALSE TÖÖTAMISE AJAL PLAHVATUSOHTLIKKE 
GAASE. SELLEPÄRAST ON TÄHTIS ALATI ENNE SEADME KASUTAMIST LUGEDA KASUTUSJUHENDIT JA TÄPSELT TÄITA EESKIRJU. 

b. Aku plahvatamise vältimiseks täitke seda kasutusjuhendit ja akude ja muude seadmete, mida te kavatsete aku lähedal kasutada, valmistajate antud 
juhiseid. Jälgige nendel seadmetel ja mootoril olevaid hoiatusmärke. 
 
3. ISIKLIKUD OHUTUSNÕUDED 
a. Keegi peab olema kuuldekaugusel, et vajaduse korral saaks teile appi tulla, kui te töötate pliiaku läheduses. 
b. Hoidke läheduses piisavas koguses värsket vett ja  seepi juhuks, kui akuhape peaks sattuma teie nahale, riietele või silma. 
c. Kasutage kaitseprille ja kaitseriietust. Aku läheduses töötamisel vältige silmade puudutamist. 
d. Akuhappe sattumisel nahale või riietele peske viivitamatult seebi ja veega. Kui hape satub silma, siis loputage silma voolava külma veega vähemalt 10 
minuti jooksul ja pöörduge viivitamatult arsti poole. 
e. IIALGI ärge suitsetage ega laske tekkida sädemel või leegil aku või mootori läheduses. 
f. Olge eriti hoolikas, et mitte pillata mingit metalleset aku peale. See võib tekitada sädeme või lühistada aku või muud osad, mis võib tekitada plahvatuse. 



g. Pliiakuga töötamisel võtke endalt maha metallesemed, nagu sõrmus, käevõru, kaelakee ja käekell. Pliiaku võib tekitada lühisvoolu, mis võib olla küllaldane 
sõrmuse või mõne muu eseme ülessulatamiseks ja põhjustada tugevaid põletushaavu. 
h. Kasutage seadet ainult HAPPEAKUDE laadimiseks ja käivitustoiteks. Ärge kasutage seda koduseadmetes kasutatavate kuivpatareide laadimiseks. Need 
patareid võivad plahvatada ja tekitada inimestele vigastusi või kahjustada seadmeid. 
i. IIALGI ärge kasutage seadet külmunud aku laadimiseks või käivitustoiteks. 
j. IIALGI ärge laske laadimiskontaktidel kokku puutuda omavahel või sama metallitükiga, et ära hoida kaarleegi tekkimist. 
 

4. TÄHTSAD OHUTUSEESKIRJAD 
a. Mingi lisaseadme kasutamine, mis pole antud seadme tootja poolt soovitatud või müüdud, võib kahjustada seadet või tekitada kehavigastusi. 
b. Seadme kasutamisel tõmmake lahtiühendamiseks alati laadimiskontakti, AGA MITTE KUNAGI JUHTMEST. 
c. Ärge teostage seadme laadimist vigastatud laaadimiskontakti või juhet kasutades. Asendage nad viivitamatult. 
d. Seadet võib kasutada igasugustes ilmastikutingimustes -- vihm, lumi, palav või külm ilm. Eespool oli öeldud täpselt vastupidi 
e. Ärge pange seadet vette. 
f. Ärge kasutage seadet bensiini jm. läheduses. 
g. Kui seade on saanud tugeva löögi või muul viisil kahjustatud, siis laske ta spetsialistil üle vaadata. 
h. Ärge seadet lahti monteerige. Laske teda kontrollida spetsialistil. Seadet ei tohi täiesti tühjakslaetuna pikemaks ajaks seisma jätta. Kahjustused 

võivad olla pöördumatud ja põhjustada nõuetele mittevastavat töötamist. Kui seadet ei kasutata, laadige iga nelja kuu järel. 
 

Seadet ei tohi tühja akuga pikemaks ajaks seisma jätta. Kahjustused võivad olla kõrvaldamatud ja tulemuseks on seadme ebakvaliteetne töö. Kui seadet  

ei kasutata, siis tuleb seda iga nelja kuu järel laadija abil laadida. 

 
 
Tehnilised andmed: 
Aku − (sisseehitatud) tihendatud hooldusvaba pliiaku 17 A laadimisvooluga 
Väljundi alalispinge − 12 V 
Käivitusvool − 400 A 
Laadimisaeg − umbes 20 tundi vahelduvvoolu laadimisjuhtmega, umbes 11 tundi teisaldatava laadimisjuhtmega  
Sulavkaitse − 10 amprit (12 V alalisvoolu laadimispesa jaoks) 
Kaal 6,5 kg 
Mõõtmed  25x12,5x28cm 
 
 

KASUTUSJUHEND 
KASUTAMINE AKULAADIJANA 
1. Lülitage alalisvoolu laadija seadmelt auto sigaretisüütaja pesasse 30 minutiks. 
2. Eemaldaga alalisvoolulaadija ja käivitage auto. 
MÄRKUS: Rikkis aku võib seadmelt voolu mitte vastu võtta. 



 
KASUTAMINE ERIOLUKORRAS 
KÄIVITAMINE KÄIVITUSTOITESEADME ABIL 
1. Enne kaablite külgeühendamist lülitage süüde välja. 
2. Vältige PUNASE (+) ja MUSTA (−) laadimisklemmi kokkupuutumist. 
3. Kasutage hästiventileeritud ruumis. 
4. KAITSKE SILMI.  
5. Ühendage positiivne (punane+) laadimisklemm tühja aku positiivsele klemmile (maandatud miinusega süsteemis). 
6. Ühendage negatiivne (must −) laadimisklemm mootoriga (kerega). Jälgige, et kaablid ei satuks liikuvate rihmade või ventilaatori ette. 
7. Käivitamise hetkel hoidke akudest eemale. 
8. OLLES KÄIVITANUD, EEMALDAGE NEGATIIVNE LAADIMISKLEMM. 
9. Ühendage lahti positiivne laadimisklemm. 
10. Paigutage laadimisklemmid hoidikutesse. 
 
MÄRKUS: 
Kui mootor kümne sekundi jooksul ei käivitu, siis laske käivitustoiteseadme akul 3 minutit jahtuda, enne kui üritate mootorit uuesti käivitada. Selle soovituse 
ignoreerimine võib seadet kahjustada. 
 
HOIATUS: 
Ärge kunagi laske positiivsel ja negatiivsel klemmil kokku puutuda. See võib kahjustada seadet või tekitada sädeme või plahvatuse. Jälgige hoolikalt, et 
laadimisklemmid saaks ühendatud aku vastavate klemmidega (punane on +, must on  −). Polaarsuse segiajamine võib põhjustada riket, sädet või plahvatust. 
Seadme kasutamisel ärge kunagi lahtiühendamisel tõmmake juhtmetest; suruge laadimisklemmid nende avamiseks kokku ja eemaldage ettevaatlikult. 
Kandke silmadel kaitset, kui vähegi võimalik. Akudega töötamisel vältige silmade puudutamist. 
Kui akuhape puutub kokku naha või riietega, siis peske viivitamatult seebi ja veega. 
Kui hape satub silma, siis loputage silma voolava veega vähemalt 10 minutit ja pöörduge arsti poole. 
Eemaldage isiklikud metallesemed nagu sõrmus, kaelakee, käevõru ja käekell, kui te kasutate seadet tühjade akude laadimiseks. 
Ärge kunagi suitsetage ega tooge lahtist tuld aku või mootori lähedale. 
 
SEADME KASUTAMINE ALTERNATIIVSE TOITEALLIKANA MOOTORSÕIDUKI JAOKS 
Seadet saab kasutada autoaku asendajana viimase vahetamisel. Enamikul mootorsõidukitest on igasuguseid elektroonikakomponente, mis on varustatud 
mäluga, nagu alarmiseade, arvuti, raadio, telefon jne. ja kui aku lahti ühendada, siis mälu kaob. Kui aga ühendada seadme alalisvoolujuhe seadmest auto 
sigaretisüütaja pesasse, siis mälu säilib. 
 
MITMEOTSTARBELINE TOITEALLIKAS 
Seadet saab kasutada toiteallikana kõigi 12 V alalisvoolutoitega abiseadmete jaoks, millel on sigaretisüütajaga sarnane pesa. 
Kui seadet kasutada vaheldina, siis ta võib toita abiseadmeid, mida toidetakse vahelduvpingega 120 V USA-s ja 220 V Euroopas. 
Vaheldi lubatud väljundvõimsus on 250 vatti. 
 

 


