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  חלקי המכשיר

  
  

        
סוללת מאובטח בוסטר

  גיבוי
תאורת 
  חירום

קטן וקל 
  לשימוש

 חיווי רמת סוללהנוריות

כניסת מתח
5V/1A 

 LEDפנס 
 לחצן הפעלה/כיבוי

 5V 2.1Aיציאת מתח 
 12V התנעהשקע 
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  תכולת האריזה
 סוללת בוסטר 
  כבלUSB 
 כבל ותפסנים לחיבור למצבר הרכב 
 (חוברת זו) מדריך למשתמש 

  מאפיינים
  :137.5ממדים x 82.5 x 15 מ"מ 
  יציאת מתחUSB :5V/2.1A 
  :5כניסת מתח טעינהV/1.A 
  :12זרם התנעהV/150A 
  :12זרם שיאV/300A 
  :60°~20-טמפרטורת הפעלהC 

תואם לכל סוגי המכשירים  USBיציאת 
  האלקטרוניים הניידים
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יהיה פעיל  USB-לחצו פעם אחת על הלחצן. שקע ה  .1

 ונוריות חיווי רמת הסוללה יידלקו.
 יופעל/יכבה. LED-לחצו פעמיים על הלחצן. פנס ה  .2

טעינת סמארטפון/טאבלט ומכשירים אלקטרוניים 
  ניידים אחרים

המתאים לחיבור לשקע הטעינה  USB- בחרו בכבל ה  .1
 בטלפון.

 בבוסטר. USB- חברו את הכבל לשקע ה  .2
חברו את הקצה השני של הכבל לסמארטפון/טאבלט או   .3

 ייד האחר.המכשיר האלקטרוני הנ
 לחצו על לחצן ההפעלה/כיבוי כדי להתחיל את ההטענה.  .4

  דוגמאות:
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  התנעת הרכב

    
חברו את ההדק

  .'+'האדום להדק 
חברו את ההדק 

  .'-'השחור להדק 

חברו את התקע
לשקע ההתנעה 

  בבוסטר.

  מחובר.

    
נתקו את התקע התניעו את הרכב.

  מהבוסטר.
נתקו את ההדקים 

  ר.מהמצב

  הוראות שימוש
 .ההתנעהלפני  50%-ודאו שרמת הסוללה גבוהה מ  .1
במצבר ואת ההדק  '+'חברו את ההדק האדום להדק   .2

 במצבר. '–'השחור להדק 
חברו את התקע לשקע ההתנעה בבוסטר והתניעו את   .3

  הרכב.
לאחר התנעת הרכב, נתקו תחילה את התקע מהבוסטר   .4

  מצבר.ולאחר מכן נתקו את ההדקים מה
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  אזהרות!

שניות מרגע  30מטעמי בטיחות, נתקו את הבוסטר תוך   .1
 התנעת הרכב.

 אל תחברו את ההדק האדום להדק השחור.  .2
אל תפרקו את הבוסטר. תוקף האחריות יפוג אם תעשו   .3

 כן.
  הוראות בטיחות

  אל תשתמשו בבוסטר באמבטיה או בקרבת מים.  

 אל תנסו לשנות או לפרק את הבוסטר.  

 אל תאפשרו לילדים לגעת בבוסטר.  

  אל תחליפו בין כניסת המתח ויציאת המתח.  

 אל תשליכו את הבוסטר לאש.  

 אל תטענו את הבוסטר מעבר לנדרש.  

  .40°C~0טענו בטמפרטורת סביבה של   

 אל תפילו את הבוסטר ואל תחבטו בו.  

  טר למרכז השירות במקרה של בעיה.הביאו את הבוס  

  
במקרה של חדירת נוזל סוללה לעיניים, אל תשפשפו 

  אותן. שטפו אותן מיד ופנו לקבלת סיוע רפואי.

  
אל תשתמשו בבוסטר אם הוא התלהט או שצבעו 

  השתנה עקב זליגת נוזל סוללה.

  אל תחברו את הבוסטר למצבר במהלך ההטענה.  

  
או פעם בשלושה חודשים כדי טענו את הבוסטר במלו

  להבטיח התנעה בטוחה במקרה חירום.



 

7 

  

  GB/T 18287-2000תואם לתקן 

  
  

  אחריות

  חודשים מתאריך הרכישה 12אחריות למשך 
  מלאו את הספח והציגו אותו כאשר נדרש תיקון.

  תנאי האחריות
 בעיות הנובעות במהלך שימוש תקין.  .1
 משימוש לקוי.האחריות אינה חלה על נזק כתוצאה   .2
  האחריות אינה חלה על נזק כתוצאה מהתקנה לקויה.  .3
  



  

  


