
 
MINI INDÍTÁSRÁSEGÍTŐ & TÖLTŐ 

BENZINÜZEMŰ GÉPJÁRMŰVEK RÉSZÉRE 

 

 
Használati utasítás 

 
Cikkszám: K21 

Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta! 
Kérjük, hogy a használatba vétel előtt gondosan olvassa el a használati utasítást! 

Műszaki adatok: 
AKKU KAPACÍTÁS:   5400 mAh  
* KIMENET:   12V indításrásegítés, digitális eszközök, mobiltelefonok töltése  
* ÁRAMFELVÉTEL:    200 Amper 
* CSÚCSÁRAM:    350 Amper Maximum 1,6 Lit benzinüzemű gépjárművek részére  
* TÖLTÉSI IDŐ:   Kb. 7 óra 
* MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET:  -20°C ~ 60°C 

Használati útmutató 
FŐ EGYSÉGEK: 

Indítás rásegítő készülék:  x1 
Autós töltő:   x1 
Akkucsipesz:   x1 
USB vezeték:   x1 Android, x1 IPhone 
Használati utasítás:   x1 
 

AKKUCSIPESZ   
 
 

 

             
 
 

Rendeltetésszerű használat – Indítás rásegítés 
1. Győződjön meg arról, hogy a készülék akkufeszültsége elégséges-e a művelet végrehajtására, nyomja be a készülék kapcsolóját legalább 
két LED-nek világítani szükséges! 
2. Csatlakoztassa a készülék vezetékeit a jármű akkumulátorára, a píros színű akkucsipesz az akkumulátor pozitív (+) kimenetére, a fekete 
színű akkucsipesz az akkumulátor negatív (-) kimenetére. 
3. Csatlakoztassa az akkucsipeszeket a készülék kimenetébe. 
4. A jármű indítókulcsával indítsa be a járművet. 
5: A jármű beindítását követő 15 másodpercen belül csatlakozzon le a jármű akkumulátoráról. 
6. Távolítsa el az akkucsipeszeket. 
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Kapcsolja be a készüléket, hogy meggyőződhessen az akkumulátor állapotáról: 

LED töltöttség kijelző 1 villog 1 világít 2 világít 3 világít 4 világít 

Akku kapacitás 0% 25% 50% 75% 100% 

Töltéskor az egyes kijelzők egyenként villognak. Az állandó fényű kijelzők illusztrálják az akkumulátor állapotát. A töltés befejezésekor az 
összes LED kijelző világít.  

Digitális eszközök töltése 
Az USB kimenet alkalmas különböző 5V,  max. 2 Amp. digitális eszközök töltésére, pl. okos telefon, Ipad, kamera, MP3, MP4, stb. 
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https://www.metroman.hu/termekek/Akkumulator-tolto/


 
LED fényszóró használata 

Nyomja be a készülék kapcsolóját kb. 3 másodperc időtartamra, amellyel aktiválja a LED világítást, három üzemmód kapcsolható a 
nyomógomb további enyhe lenyomásával: világítás, SOS, kikapcsol 

A készülék kikapcsolása 
A készülék, amennyiben nincs terhelés alatt továbbá a töltés befejezésekor automatikusan kikapcsol. 
A készülék teljes feltöltését követően, kb. 3-12 hónapig tárolja a kapacitást, a megfelelő működés biztosítása érdekében célszerű az 
akkumulátor három havonként történő feltöltése. 

Hibakeresés 

Probléma Ok Megoldás 

Bekapcsoláskor nem üzemel Kisfeszültségű védelem Csatlakoztassa az  5V 1 Amp. töltőhöz 

Figyelem! 
1. Indítás rásegítéskor a kék csatlakozót szilárdan rögzítse, ennek elmulasztása esetén a készülék nem alkalmas a jármű indítására, és a 
készülék meghibásodását eredményezheti! 
2. Győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatások a megfelelő polaritás szerint történtek! Ha az akkumulátor csatlakozások szennyesek vagy 
rozsdával fedettek, a csatlakozásokat tisztítsa meg, ellenkező esetben a jármű a készülék használatával nem indítható! Egyszerre három 
alkalommal többször soha ne próbálkozzon, ez a készülék meghibásodását eredményezheti! 
3. A jármű beindítását követően maximum 30 másodpercen belül a készülékkel a jármű akkumulátoráról minden esetben csatlakozzon le! 
4. A két csipeszt ne érintse össze! 
 

Ezt a készüléket nem szánták csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal vagy ismeretekkel rendelkező 
személyek általi használatra (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha egy olyan személy felügyeli vagy tájékoztatja őket a készülék 

használatát illetően, aki egyben felelős a biztonságukért. 
 

FIGYELEM! A SZABÁLYTALAN HASZNÁLATBÓL EREDŐ KÁROKÉRT ÉS BALESETKÉRT A FORGALOMBA HOZÓ NEM  VÁLLAL FELELŐSSÉGET! 

A készülék használata során maximális óvatossággal járjon el! 

A készüléket ne használja játékszerként! 

Óvja a készüléket a nedvességtől!  

Figyelem! Robbanásveszélyes gázok vannak jelen, kerülje a nyílt lángot és a szikrakeltést! Biztosítson kellő szellőzést a töltés során! 

Meghibásodás esetén a készüléket kizárólag szakember javíthatja! 

A készülék maximum 60°C hőmérsékleten tárolható! 

Készüléke hálózati vezetéke nem hosszabbítható, a hálózati csatlakozó nem cserélhető, a vezeték vagy a csatlakozó bármilyen sérülése 
esetén a készülék további használata tilos! A készülék kizárólag helyiségen belüli használatra alkalmazható! 

Kerülje el, hogy töltés közben sav kerüljön a bőrére, amennyiben ez mégis megtörténne, úgy azonnal mossa le az érintett bőrfelszínt bő 
vízzel! 


