
B. Osaluettelo 
Perustuote × 1 Autolaturi x 1 
Käynnistyskaapelin puristimet × 1 Käyttöohje × 1 

Sisälaturi × 1   

A. Tuotteen kuva 
KÄYTTÖOHJE 

Kiitos, että päätit ostaa juuri meidän apukäynnistimemme. 
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin käytät tuotetta. 
Käyttäessäsi tuotetta, noudata ohjeita tarkasti. Säilytä ohje, jotta 
voisit käyttää sitä tarvittaessa uudelleen. 

 
Mall i :  SMART BOX5 

Tällä mallilla voi käynnistää vain 12 V bensiiniautoja, joissa on 
enintään 65 Ah akku (enintään noin 3-litrainen moottori). 
Huippujännite on 300 A. Ulkotestitietomme koskevat enintään 
Jaguar XF3.0. 

C. Miten käynnistän auton kaapeleilla? 
1. Varmista ennen auton käynnistämistä, että laite on ladattu. Paina 
käynnistyspainiketta ja varmista, että laitteeseen syttyy vähintään kolme 
valodiodia. 
2. Yhdistä latauskaapelien puristimet auton akkuun. Punainen puristin tulee 
yhdistää auton positiiviseen napaan (+) ja musta puristin akun negatiiviseen 
napaan (-). 
3. Yhdistä latauskaapelin pistoke apukäynnistimeen. 
4. Käynnistä auto avaimella. 
5. Irrota pistoke 15 sekuntia käynnistyksen jälkeen. 
6. Irrota puristimet. 

 
D. Näyttö 
Paina käynnistyspainiketta tarkistaaksesi apukäynnistimen tehon | Merkkivalot  

Merkkivalot 1 Vilkkuva 1 Palava 2 Palavaa 3 Palavaa 4 Palavaa 

Akun teho 0 % 1 %– 25 % 25 %– 50 % 50 %– 75 % 75 %– 100 % 

 
Merkkivalot vilkkuvat latauksen aikana yksitellen. Palavien merkkivalojen määrä osoittaa 
apukäynnistimen tehon. Kaikki merkkivalot palavat, jos lataus on lopetettu tai päättynyt.

 
1 2 3 4 5 



Ongelma  Syy  Ratkaisu 

Käynnistyspainiketta 
painettaessa ei 
tapahdu mitään 

 
Apukäynnistimen suojaus, jos 
jännite on matala 

 
Yhdistä käynnistääksesi 
laturi 12 V 1 A 
virransyöttöön  

  



 

E. Miten lataan muita digilaitteita? 
USB-liitin on tarkoitettu erilaisten 5 V/2 A digilaitteiden, kuten älypuhelimen, 
iPadin, kameran, MP3:n, MP:4:n, PSP:n jne. lataamiseksi.  
F. Miten käytän LED-valoa? 
LED-valo 
Sytyttääksesi LED-taskulampun paina käynnistyspainiketta 
kolme sekuntia, jolloin ilmestyy kolme valodiodin kirkkauden 
säätöä, esimerkiksi vilkkuva valo, SOS ja lopuksi pois päältä, jos 
painat kevyesti. 

G. Tiedot 
MITAT: 136*75*25 mm 

Paino: 235 g 

Ulostulo: 5 V/2 A 12 V apukäynnistin 

Syöttö: 14 V/1 A 

Kokonaislatausaika: 3 tuntia 

Nimellisjännite alussa: 200 A 

Huippujännite: 350 A 

Toimintalämpötila: – 20 °C...60 °C 

H. USEIN TOISTUVAT KYSYMYKSET: 
K: Miten suljen laitteen? 
V: Laite sulkeutuu automaattisesti, jos se ei ole latauksessa tai lataus on 
päättynyt. 

K: Mikä on laitteen teho? 
V: 4 kertaa vähintään iPhone 5S -matkapuhelimelle. 

K: Kuinka kauan laitteen lataus kestää? 
V: Noin 3 tuntia. 

K: Kuinka monta kertaa täysin ladattua laitetta voi käyttää auton 
käynnistykseen?  

V: Riippuu autosta, yleensä 10–20 kertaa. 

K: Kuinka usein laite tulisi ladata? 
V: Tavallisesti laite kestää jokaisen latauskerran jälkeen 3-12 kuukautta, 

mutta suosittelemme ehdottomasti lataamaan laitteen 3 kuukauden 
välein. 

I. Ongelmien ratkaisu 

J. Myrkylliset ja vaaralliset aineet 

K. Varoitus 

1. Kun käynnistät autoa kaapeleilla, paina sininen pistoke apukäynnistimen 

liittimeen hyvin. Muussa tapauksessa auto ei käynnisty ja liitoskohta saattaa sulaa. 

2. Varmista, että puristimet on kiinnitetty kunnolla; jos akun navat ovat ruosteessa 

tai likaiset, puhdista ne ensin tai auto ei käynnisty. Älä yritä käynnistää autoa enää 

kolmen epäonnistuneen yrityksen jälkeen tai rikot laitteen. Tarkista auto löytääksesi 

muun syyn. 

3. Irrota laite autosta 15 sekunnin kuluessa auton käynnistymisen jälkeen. 

Muussa tapauksessa se saattaa aiheuttaa vaaraa! 

4. Älä yhdistä puristimia keskenään. Se saattaa aiheuttaa vaaraa! 

5. Älä pura laitetta. Se saattaa aiheuttaa vaaraa! 

6. Pidä laite lasten ulottumattomissa välttääksesi onnettomuuksia. 

7. Ole aina varovainen käyttäessäsi laitetta. 

8. Laite ei ole tarkoitettu nuorten käytettäväksi ilman valvontaa. 

9. Älä käytä laitetta leikkikaluna. 

10. Älä säilytä laitetta kosteassa. 

11. Älä aseta laitetta veteen. 

12. Älä käytä laitetta räjähdysvaarallisessa ympäristössä, kuten syttyvien 

nesteiden, kaasujen tai pölyn läheisyydessä. 

13. Älä muuta tai pura apukäynnistintä. Vain ammattitaitoinen 

asiantuntija saa korjata laitetta. 

14. Älä anna laitteen altistua kuumuudelle. 

15. Älä pidä laitetta paikassa, jossa lämpötila saattaa nousta yli 60 °C. 

16. Lataa laite vain lähiympäristön lämpötilassa 0 °C–60 °C. 

17. Käytä lataamiseen vain mukana tulevaa laturia. 

18. Äärimmäisissä olosuhteissa akku saattaa alkaa vuotaa. Jos huomaat akussa 

nestettä, pyyhi se varovasti pois rätillä, vältä ihokosketusta. Jos nestettä joutuu 

iholle tai silmään, huuhtele heti puhtaalla vedellä ja käänny lääkärin puoleen. 

19. Hävitä laite sen käyttöiän jälkeen ympäristötietoisesti.

Apukäynnistimessä olevien myrkyllisten ja vaarallisten aineiden sisältö ja määrä 

Pb Hg Cd Cr(Vi) PBB       PBDE 

0 0 0 0 0             0 
0: Näytetään kaikkien homogeenisten materiaalien vaarallisten aineiden sisältö, joka on alle 

MCV-rajamäärän, joka on säädetty standardissa 
  2002/95/EÜ (RoHs).   



L. Takuutiedot 
1. Tarjoamme tuotteelle rajoitetun 12 kuukauden materiaali- ja 
valmistusvirhetakuun, joka alkaa siitä päivästä, kun loppukäyttäjä/asiakas on 
ostanut tuotteen. Takuuehdot ovat seuraavat. 

2. Takuu on voimassa vain, jos tuotteen alkuperäinen ostaja esittää 
yhdessä korjattavan tai korvattavan tuotteen kanssa sen alkuperäiskuitin 
(edustajalta/jälleenmyyjältä). 

3. Takuu ei ole voimassa, jos sarjanumero, ostopäivämäärä tai etiketti on 
poistettu. 

4. Takuu ei koske virheitä tai vahinkoja, jotka johtuvat normaalista kulumisesta, 
fyysisestä väärinkäytöstä, väärästä asennuksesta, väärästä käytöstä, laitteen 
muuttamisesta tai kolmansien osapuolien tekemistä korjauksista. 

5. Emme ole vastuussa vahingoista ja vaurioista, jotka ovat syntyneet 
kuljetuksen aikana tai force majeure -tapauksissa. 

6. Emme ole vastuussa oheisvahingoista tai välillisistä vahingoista, jotka 
liittyvät tuotteen väärään käyttämiseen tai tahalliseen rikkomiseen. 

7. Kaikki takuuvaatimukset on rajoitettu viallisen tuotteen korjaamiseen tai 
korvaamiseen oman harkintamme mukaan. 

8. Jos korjaamme tai korvaamme tuotteen, niin tuotteella on voimassa 
alkuperäisestä takuuajasta jäänyt takuuaika. Korjauksessa tai korvauksessa 
voidaan käyttää toiminnaltaan samankaltaisia uudistettuja tuotteita. Korvatun 
osan tai tuotteen tekijänoikeus kuuluu meille. 

9. Takuuseen eivät kuulu kuluvat osat kuten patterit/akut. 
 

 

   
Ylilataamisen ja 

liiallisen 
tyhjenemisen 

suoja 

 
Sulakkeen 
suoja 

Sovelletteva standardi: GB/T 
18287-2000 


