
 



 

 

Stardiabi akuga / vooluallikas -akupank 12V max 800a 
Mudel: 3505152 

Aku võimsus: 18000 mAh 

Käivitab: Bensiinimootorid  kuni 7,0L ja diiselmootorid kuni 3,5L 

 

Sisend: kiire laadimine 5V - 2,4 A / 9V - 2A / 12V - 1,5 A 

Väljundid: topelt kiirlaadimine 5V - 2,4 A / 9V - 2A / 12V - 1,5 A starter 

Käivitusvool: 400 A 

Max vool: 800 A 

Kokku laadimisaeg: umbes 2 tundi 
Toote mõõtmed: 225 x 89 x 30 mm 

Toote kaal: 720 g 

Töötemperatuur: -20 ° C kuni 60 ° C 

Komplektis: kodulaadija, krokodillid auto akuga ühendamiseks, mobiililiaadija otsad (mini usb, i-

phone jt.) 

Indikaator näitab aku laetuse taset.  

 
JUHEND: 
Indikaator: 

Vajuta nuppu „lüliti“ , et kontrollida seadme laetuse taset. Laadimise käigus indikaator vilgub 
järjestikku. Kõik tuled lülituvad välja kui laadminie on peatatud või seadme aku on täis laetud. 

 

 
 
SEADME LAADIMINE: 



Laadimine kodus: Sisesta kodulaadija kodus 
stepslisse ja juhtme teine ots sisesta käivitusabi 

pesasse.  

 

 
 

 
12V AKUGA AUTO KÄIVITAMINE: 
 

 

1. Sisesta sinise otsaga pistik käivitusabi pesasse ja veendu , et kaabli 

indikaator oleks väljas.  

2. Ühenda punane krokodillots auto aku + klemmi külge ja seejärel 

must krokodillots auto aku – klemmi külge.  

3. Toimi vastavalt nii nagu näitab indikaator kaabli küljes:  

 
 

. 

 

Roheline  indikaatori 
tuli põleb: See 

tähendab , et vool on 

olemas ja võite 

koheselt automootori 

käivitada. 

 

Roheline  indikaatori 
tuli vilgub ja sumiseb:  
Auto aku laetuse tase 

on madal. Vajuta 

„boost“ nuppu kaabli 

küljes ja oota kuni 

roheline tuli jääb 

ühtlaselt põlema. 
Seejärel käivita 30 

sekundi jooksul 

automootor. 

 

Punane tuli põleb ja 
sumiseb: Tähendab , 

et olete 

krokodilljuhtmed 

valesti ühendanud. 

Ühendage juhtmed 
õigesti vastavalt 

punktile 2. Oodake 

kuni roheline tuli 

läheb põlema ja 

käivitage mootor.  

 

 

Üksi tuli ei põle , 
suminat ei ole: See 

tähendab, et auto aku 

võib olla kahjustunud. 

Veenudge igaks juhuks , 

et juhtmed on õigesti 
ühendatud vastavalt 

punktile 2 ja seejärel 

vajutage „boost“ nuppu. 

Oodake kuni roheline 

tuli läheb põlema ja 

käivitage mootor.  

 

 

4. Kui automootor on käivitunud, eemaldage aku küljest krokodilljuhtmed. Jätke auto mootor 

käima.  

 

 
 

 

 

 



MOBIILTELEFONI VÕI TAHVELARVUTI LAADIMINE: 

1. Ühendage komplektis olev juhe seadme 

kiirlaadmis väljundisse. 

2. Ühendage sobiv  ots telfoni või tahvli USB 

laadimispesasse. 

3. Vajutage „lüliti“ nuppu , et alustada 

laadimist. 

 
 

AINULT 19V SÜLEARVUTI LAADIMISEKS /VOOLU VÕTMISEKS: 

1. Ühenda vahejuhe käivitusabi 19V 3,5A 

väljundisse  

2. Vali oma sülearvit jaoks sobilik otsik ja ühenda 

vahejuhtme külge ja seejärel oma sülaarvuti 

laadimissisendisse.   
3. Vajutage „lüliti“ nuppu , et alustada laadimist. 

  
 
LED TASKULAMP: 
Vajutage „lülitit“ 3 sekundit , et taskulamp sisse lülituks. Vajuta korra, et taskulamp välja lülituks. 

Kui taskulamp on sisse lülitatud siis vajutades korraks „lülitit“ saate vahetada taskulambi reziimi 
(normaalrezhiim, strobo reziim, SOS reziim ja välja lülitatud.) 

 

KKK 
K: Kuidas seadet välja lülitada? 

V: Seade lülitab ennast ise välja automaatselt kui ei ole taga koormust või kui aku on täis laetud. 

K: Kui kaua võtab aega , et käivitusabi täielikult täis laadida? 

V: Umbes 4 tundi.  

K: Kui mitu korda on võimalik käivitusabiga mobiiltelefoni laadida? 

V: See olenb mobiiltelefoni aku võimsusest. Näiteks iPhone6-te saate laadida umbes 8 korda. 

K: Kui kaua saab seadmega voolu võtta (kui aku on 100% täis) sülearvuti  jaoks?  
V: 4-6 tundi. 

K: Mitu korda järjest on võimalik käivitusabiga autot käivitada kui aku on seadmel 100% täis laetud. 

V: Umbes 40 korda. 

K: Kui pikk on käivitusabi eluiga? 

V: Normaaltingimustes umbes 3-5 aastat. 

K: Kui pika perioodi jooksul saab seadet peale täis laadimist kasutada auto käivitamiseks ilma 

vahepealse laadimiseta? 

V: 6-12 kuud, kuid siiski soovitame seadet laadida igaljuhul iga 3 kuu tagant. 

K: Kui vajutada „lüliti“ nuppu , siis midagi ei toimu. 

V: Madala voolutaseme kaitse on sisselülitunud.  Ühendage laadmisadapter 15V 1A pesasse , et 
seade aktiveerida. 

 

Toksilised ja ohtlikud ained: 

 
O: tähendab, et kõiki homogeenseid materjale ohtlikuid aineid on vähem kui MCV limiit, mis on välja 

toodud 2002/95/EC (RoHs) standardis. 

 

 

 



HOIATUS! 

• Alati ühendage krokodillkaabli sinine otsik seadmega ainult siis kui hakkate käivitama autot. 

Kui juhe on pidevalt seadmega ühendatud, siis see mõjutab tulemust ja sinine pistik võib isegi 

sulada. 

• Kontrollige alati , et krokodillotsikud oleks akuga korralikult ühendatud. Kontrollige, et aku 

klemmid ei oleks mustad või roostes. Puhastage akuklemmid ennem seadme kasutamist. 

ÄRGE KASUTAGE seadet rohkem kui 3-me kordsel järjestikusel käivitamisel, muidu võib see 
seadet kahjustada. Kontrollige autot, ega sellel ei ole midagi muud viga. 

• Ärge krokodillotsi kokku pange, see on ohtlik! 

• Ärge seadet lahti monteerige, see on ohtlik! 

• Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks noortele ega haigetele inimestele ilma järelvalveta. 

• Mitte kasutada mänguasjana. 

• Ärge laske seadmel märjaks saada. 

• Seadet ei tohi kasutada plahvatusohtikes oludes, näiteks nagu tuleohtlike vedelike , gaaside 

ja tolmu läheduses. 

• Ärge modifitseerige seadet, seda tohib parandada ainult vajalike oskustega tehnik. 

• Ärge jätke seadet kuuma kätte. 

• Ärge hoiustage seadet oludes , kus on soojem kui +70⁰C 

• Laadige seadet ainult temperatuurivahemikus 0 kuni +40⁰C 

• Seadme laadimiseks kasutage ainult komplektis olevat spetsiaalset laadijat. 

• Ekstreemsetes tingimustes võib seadme aku hakata lekkima. Kui see peaks juhtuma, siis 

pühkige lapiga ettevaatlikult vedelik ära, vältides vedeliku kokkupuudet nahaga. Kui vedelik 
puutub kokku naha või silmaga, siis loputage koheselt puhta veega ja pöörduge arsti poole. 

• Ärge kasutage seadet kui põleb vähem kui 3 indikaatortuld. 

• Kui automootor 3 sekundi jooksul ei käivitu, siis lõpetaga käivitamine, oodake vähemalt 30 

sekundit ja proovige uuesti.  

• Ära viska seadet tulle! 

• Hoida eemale lastest! 

• Käivitage ainult 12v autot. On keelatud käitada teise seadmeid peale auto, näiteks lennukit, 

paati, või laeva. 

• Ärge kasutage seadet akulaadijana. 

• Eemalda seade 30 sekundi jooksul peale auto käivitumist, muidu võib tekkida kahjustusi.  

• Eemalda metallist ehted ja esemed enda küljest (sõrmused, ketid jne) kui kasutad seadet.  

• Kui seade lekib, siis viia see koheselt vastavasse jäätmepunkti.  

• Seadmel on liitiumaku , seega kui seade ei ole enam kasutuskõlblik viige see vastavasse 

jäätmejaama. 

 

Maaletooja: 

Autokaubad24 OÜ 

Ädala tn.1a , Tallinn 10614 
Tel. +372  6587018 

www.autokaubad24.ee 

 

 

 


