
Tüüp 1700-AT6060 käivitustoiteseade ja kompressor 

Kasutusjuhend 

 

Joonis 1                                Joonis 2 

 

 
Joonis 1 

1. 15 A auto sulavkaitse 

2. 12 V alalisvoolu väljundi pistikupesa 

3. 12 V toiteväljundi, kompressori ja aku oleku lüliti 

4. Lahter õhuvooliku ja kompressori otsiku/nõela hoidmiseks 

5. Kompressori manomeeter 

6. Kompressori toitelüliti 

7. Pistikupesa 220 V vahelduvvoolu adapteri jaoks 

8. Patarei laetuse astet näitavad LEDid: kollane/punane = aku vajab laadimist; 

roheline/kollane/punane = aku on täiesti laetud; punane = aku vajab kohest laadimist. 

9. Suure koormuse kaablid 

10. Must (negatiivne) toiteklamber 

11. „Kõrvad“ toitekaablite hoidmiseks 

12. Punane (positiivne) toiteklamber 

13. Hoidikud toiteklambrite jaoks 

14. 220 V vahelduvvoolu adapter 

15. 12 V alalisvoolu juhe 

 

 
 



Kirjeldus 

Seade on kantav, laetav käivitustoiteseade, kompressor ja 12 V alalisvooluallikas. 

Seda saab kiiresti ja lihtsalt kasutada mistahes 12-voldise elektrisüsteemiga 

mootorsõiduki käivitamiseks. Selle tihendatud pliiaku on paigutatud kompaktsesse ja 

tugevasse kesta, millel on käepide kandmiseks ja tagaküljel hoidikud suurt võimsust 

ülekandvate 24-tolliste kaablite ja toiteklambrite jaoks. LED-id informeerivad teid 

aku laetusest. 

Painduva vooliku, universaalse adapteri, sissepumpamise otsiku/nõela ja 

manomeetriga kõrgsurve kompressorit saab kasutada autokummi täispumpamiseks 

väliolukorras ja jalgratta kummide, jalgpalli, rannapalli ning muu spordivarustuse 

täispumpamiseks. 

Sisseehitatud 12 V alalisvoolu toiteallikas töötab nagu teie auto sigaretisüütaja pesa, 

andes teile võimaluse kasutada mobiiltelefoni, televiisorit, videokaamerat, lampi, 

raadiot jne. 

220 V vahelduvvoolu adapter annab soodsa võimaluse seadme laadimiseks 

standardsest 220 V seinakontaktist, kuna 12 V alalisvoolujuhe annab teile võimaluse 

seadme laadimiseks, kasutades käepärast olevat auto või paadi akut. 
 

Ohutuseeskirjad 

Pliiaku läheduses töötamine võib olla ohtlik. Enne selle seadme kasutamist mingi 

mootorsõiduki käivitamiseks või mingi seadme toiteks lugege läbi selles 

kasutusjuhendis, seadmete siltidel ja seadmete instruktsioonides toodud juhised, mis 

on antud mootorsõiduki või selle akusüsteemi tootja poolt ning käituge nendele 

vastavalt. Tootjate instruktsioonide ja ohutuseeskirjade täitmine vähendab õnnetuse 

ohtu. 

1. Ärge kunagi suitsetage ega lubage aku lähedusse sädet ega leeki. Ärge pange akut 

tulle ega kuumutage teda, kuna see võib põhjustada plahvatuse. 

2. Pliiakude läheduses töötades vältige silmade puutumist. 

3. Auto käivitamiseks eemaldage endalt kaelakee ja metallesemed. Need võivad 

põhjustada lühise või reageerida akuhappega, põhjustades tugevaid põletusi. 

4. Ärge kandke vinüülist riideid auto käivitamisel antud seadme abil, sest vinüülist 

riide hõõrdumisel tekib staatiline elekter. 

5. Vältige metallesemete pillamist aku klemmidele või nende lähedale. Need võivad 

tekitada sädeme või lühise, põhjustades plahvatuse. 

6. Hoidke, kasutage ja laadige seadet alati nii, et see oleks lastele kättesaamatu. 

7. Aku klambrid on alati sisselülitatud. Ärge kunagi puudutage klambriga metalleset 

või teist klambrit. Võivad tekkida ohtlikud sädemed või plahvatus, põhjustades surma 

või tõsise vigastuse. Kui te seadet ei kasuta, siis hoidke klambrid alati hoidikus. 

8. Seadme laadimiseks kasutage alati ainult sellega kaasaantud 220 V vahelduvvoolu 

adapterit või 12 V alalisvoolu juhet. 

9. Ärge kunagi ületage täispuhutavale esemele ettenähtud rõhku. Ülemäärane rõhk 

võib põhjustada omandi kahjustamist ja/või vigastusi inimestele. 



10. Universaalne adapter peab olema kindlalt kinnitatud kompressori külge. Olge 

kompressori kasutamisel eriti ettevaatlik. 

11. Pärast kahekümneminutilist töötamist tuleb kompressorit 20 minutit jahutada. 

Kompressor ei ole ette nähtud pidevaks töötamiseks üle 20 minuti. 

 

Laadimine 220 V vahelduvvooluadapteri abil. 

Hoidke see seade alati täiesti laetud, et pikendada aku tööiga. Aku tööiga lüheneb, kui 

akut lastakse seista pikemat aega tühjana. 

 Enne esimest kasutamist laadige seadet 24 tunni jooksul, kasutades kaasaantud 

220 V adapterit. 

 Seadme esiküljel olevad LED-id näitavad aku laetuse astet: 

roheline/kollane/punane  = aku on täiesti laetud; kollane/punane = aku vajab 

laadimist; punane = laadige viivitamatult. 

 Laadige aku täis pärast iga kasutamist. 

 Optimaalse jõudluse saavutamiseks, kui seade ei ole kasutuses, hoidke see 

laadimisel, kasutades 220 V vahelduvvoolu adapterit. 

 Ärge kasutage kompressorit 220 V vahelduvvoolu adapteri abil laadimise ajal. 

Seadme laadimiseks 220 V vahelduvvoolu adapteri abil: 

1. Lülitage välja seadme kõik lülitid. 

2. Ühendage vahelduvvoolu pistik 220 V seinakontakti. 

3. Ühendage vahelduvvoolu adapteri teine ots seadme laadimispesasse (vt. 

Joonis 1) 

4. Laadige vähemalt 14-16 tundi. 

5. Eemaldage 220 V adapter ja paigutage ta kindlasse kohta. 

 

Laadimine 12V alalisvoolu juhtme abil 

 

 Enne esimest kasutamist laadige seadet 24 tundi, kasutades 220 V 

vahelduvvoolu adapterit. Ärge kasutage esmaseks laadimiseks12 V 

alalisvoolu juhet. 

 Seadme laadimine 12 V alalisvoolu juhtme abil ei ole nii efektiivne 

kui 220 V vahelduvvoolu adapteri kasutamisega. 12 V alalisvoolu 

juhet tuleks kasutada ainult äärmise vajaduse korral, muidu lüheneb 

aku tööiga. 

 Kui 12 V alalisvoolu juhtme abil laadimiseks kasutatava sõiduki 

mootor on jäetud tööle, siis ärge laadige seadet üle ühe tunni. Pärast 

laadimist ühe tunni jooksul ühendage 12 V alalisvoolu juhe lahti ja 

oodake üks tund enne aku laetuse kontrollimist LED näituri abil (vt. 

Joonis 1). Kui seade ei ole täiesti laetud, korrake laadimist. 

 12 V alalisvoolu meetodi kasutamisel ärge laadige üle kolme tunni. 

 



Seadme laadimine 12 V alalisvoolu juhtme abil: 

1. Viige pealüliti asendisse „ON“. 

2. Torgake 12 V alalisvoolu juhtme üks ots auto või paadi 12 V 

alalisvoolu pistikupesasse. 

3. Torgake alalisvoolu adapteri teises otsas olev pistik seadme 

alalisvoolu pesasse seadme esiküljel (vt. Joonis 1). 

4. Laadige ühe tunni jooksul. Kontrollige, kas aku on täiesti laetud. 

Ärge ületage maksimaalset lubatud laadimise aega, mis on 3 tundi. 

5. Eemaldage 12 V alalisvoolu juhe ja paigutage kindlasse kohta. 

 

Käivitamine seadme abil 

1.  

 Lülitage välja sõiduki süüde ja kõik abiseadmed (raadio, tuled, 

mobiiltelefon jne.). 

 Veenduge, et käik oleks välja lülitatud. 

 Pange käsipidur peale. 

 Veenduge, et ruum oleks hästi ventileeritav. Kui laadimisele 

kuuluv aku on paadis, siis juhenduge paadi tootja instruktsioonist 

mootoriruumi ja põhja puhastamiseks. 

 Ärge suitsetage ega kasutage tikke ja välgumihklit. 

 

2. 

 Paigutage seade laadimisele kuuluva aku lähedusse kindlale ja 

tasasele pinnale. Veenduge, et klambrid, juhtmed, riided ja 

kehaosad oleks eemal sõiduki liikuvatest osadest. 

3. Eemaldage punane positiivne (+) klamber selle hoidikust, 

surudes käepidemed kokku ja tõmmates siis otse üles. 

 Ühendage punane positiivne (+) klamber käivitamisele kuuluva 

seadme aku positiivse (+) klemmiga. 

4. Eemaldage must negatiivne (-) klamber oma hoidikust. 

 Ühendage must negatiivne  (-) klamber auto kerega või mingi 

kindla, sõiduki mitteliikuva metallosaga akust nii kaugele , kui 

võimalik. Ärge ühendage musta klambrit sõiduki akuga ega 

kütuse toiteliiniga. 

5. 

 Käivitage sõiduk. Ärge hoidke süüdet sisselülitatuna üle 3-5 

sekundi. 

6. 

 Kui mootor on käivitunud, eemaldage esmalt must klamber ja 

paigutage oma hoidikusse. 



 Järgmiseks eemaldage  punane klamber ja paigutage oma 

hoidikusse. 

Kui mootor ei käivitu, siis eemaldage esmalt must klamber ja 

paigutage oma hoidikusse, seejärel eemaldage punane klamber ja 

paigutage oma hoidikusse. Puhastage sõiduki aku klemmid. 

Ühendage klambrid uuesti külge, nagu punktides 3 ja 4 ning 

püüdke mootorit käivitada. Kui see ei õnnestu, siis eemaldage 

esmalt must ja seejärel punane klamber. 

Põhjus võib olla milleski muus, kui tühjas akus. 

 

Ärge kasutage seda seadet mootorsõiduki tühja aku asemel. 

 

Ärge kasutage seda seadet käivitamiseks, kui mootorsõiduki enda 

aku on külmunud. 

 

 
 

12 V toiteallika kasutusjuhend: 

1. Eemaldage kate seadme 12 V alalisvoolu pistikupesalt (vt. 

Joonis 1) 

2. Torgake riista (mobiiltelefon, raadio, jne.) 12 V alalisvoolu 

pistik seadme esiküljel olevasse 12 V alalisvoolu pesasse (vt. 

Joonis 1). 

3. Lülitage pealüliti sisse (asendisse „ON“) (vt.Joonis 1). 

4. Lülitage riist sisse ja kasutage nagu tavaliselt. 

5. Ärge kasutage seadet selliste riistade toiteks, mille alaisvoolu 

voolutarve on üle 15 ampri. 

6. Ärge kunagi asendage läbipõlenud kaitset suurema nimivooluga 

kaitsega. 

 

Kompressori kasutusjuhend 

Avage õhuvooliku sektsiooni kate (vt. Joonis 1) ja tõmmake voolik 

välja. Kummide täispumpamiseks: 

 Eemaldage kummi ventiilikübar. 

 Paigutage õhuvooliku universaalne adapter ventiilile nii, et 

hoob oleks ülemises asendis (vt. Joonis 3). Lükake adapter 

täiesti üle ventiili keermestatud osa. Kui universaalne adapter 

on kindlalt kohal, siis vajutage lukustushoob alla, et kinnitada 

see ventiilile. 

 

 

 



UNIVERSAALSE VENTIILIADAPTORI HOOB 

 

Joonis 3  

 

 

 

 

Jalgrattakummide, spordivarustuse jne. täispumpamiseks: 

 Ühendage ükskõik kumb kaasasolevatest pumpamise abiseadistest universaalse 

adapteriga ja vajutage lukustushoob alla, et kinnitada abiseadis kohale. 

Kompressor on kindlalt kinnitatud. 

 Torgake sobiv pumpamise abiseade pumbatavale objektile (autokumm, jalgpall, 

parv jne.) 

  

Kompressori käivitamiseks: 

1. Viige pealüliti asendisse „ON“ (vt. Joonis 1). 

2. Viige kompressori lüliti asendisse „ON“. Märkus: kompressorit võib ka siis 

kasutada, kui aku vajab laadimist. Lihtsalt torgake 12 V alalisvoolu juhtme üks 

ots seadme esiküljel olevasse 12 V alalisvoolu pistikupesasse ja torgake teine 

ots mootorsõiduki sigaretisüütaja pesasse. 

3. Kasutage alati eraldi manomeetrit, et kontrollida rõhku autokummis või muus 

täispumbatavas objektis. Pumbake seni, kuni objekt on küllalt kõva. Ärge 

pumbake sisse liiga suurt rõhku. 

4. Lülitage kompressor välja. 

 

 

 

 

 

 

Tootja peaks varustama toote EL Vastavuse Deklaratsiooniga ja asjakohase 

kasutus- ja hooldusjuhendiga. 
 

 
 

 


