
Bruksanvisning Lithium Startbooster / Nødlader

Type LI600A

Introduksjon:

ProUser LI600A lithium startbooster er utstyrt med siste generasjon lithium batterier

og er helt trygg å bruke. Boosteren kan brukes til hjelpestart av alle typer personbiler, MC, 

ATV og snøscooter etc. Egen forvarmingsfunksjon sikrer start selv i mange minusgrader.

I tillegg er den utstyrt med 2 USB utganger til å lade dine mobile enheter som f.eks 

smart telefoner, kamera, GPS, nettbrett etc.

Les bruksanvisningen nøye før du tar produktet i bruk!

Viktig!

Hvis du ikke er vant til å jobbe med bil eller ikke vet hvordan du skal bruke en startbooster

anbefales hjelp av en kyndig person ved førstegangsbruk.

Les ALLTID bilens bruksanvisning FØR du bruker en startbooster.

Noen kjøretøyer har egne prosedyrer som skal følger ved starthjelp

Denne boosteren skal KUN brukes på biler med 12V system. Aldri prøv å starte kjøretøyer

med 6V eller 24V system. 

Vær nøye med å koble pluss og minus på batteriet.

Alltid dobbeltsjekk at dette er riktig før du prøver å starte.

Feilkobling kan ødelegge startbooster (ved tvangskjøring) og elektronikk på kjøretøyet

Dersom du ikke får startet ved første forsøk, vent i minst ett minutt for du prøver igjen.

La boosteren være tilkoblet mens du venter slik at strøm overføres til bilbatteriet.

I esken:

1 - LI600A startbooster / nødlader

1 - 230V AC lade adapter

1 - 12V DC ladeadapter

1 - Oppbevaringsveske samt kabler



Bruk:

Boosteren leveres bare delvis oppladet.

Lad boosteren opp til 100% FØR den tas i bruk første gangen

På boosteren:

1 - Startknapp

2 - LCD Display (9-15)

3 - LED lampe moduser

4 - USB porter (1A og 2,1A)

5 - 12V inngang

6 - AV/PÅ bryter

7 - Batteriklemmer

8 - 12V utgang (memorysaver)

I displayet:

9 - Advarsel (kortslutning/feilkobling)

10 - Spenning på internt batteri

11 - Kapasitet på internt batteri

12 - "Klar til start" varsel

13 - Forvarmingsfunksjon (PRE-HEAT)

14 - Spenning på bilbatteri

15 - Høy temperatur på internt batteri

NB!

Det anbefales at boosteren lades opp igjen etter bruk for maksimal levetid.

Den skal ikke stå tilkoblet alltid men kobles fra når den er fulladet.

VIKTIG! Bryteren må stå på (ON) ved lading, ellers vil ikke lading fungerer

Ved lading av boosteren:

Sjekk at bryteren (6) er slått på (ON). Plugg inn laderen (inngang 5) som følger med boosteren 

Aldri bruk andre ladere, da disse kan skade batteriet.

Ladeindikator (11) viser når batteriet er fulladet, dette kan ta inntil 10t

LED lampe (3):

LED lampen brukes primært til sikker tilkobling i mørket, men kan også brukes som 

lommelykt og nødvarsel (ca 120 t batteritid).

Trykk på knappen (3) for å veksle mellom lommelykt og nød blink

USB porter (4):

NB! Ikke bruk USB portene samtidig som du brukes starthjelp

LI600A er utstyr med 2stk USB porter hvor den ene er på 5V 1A og den andre 5V 2,1A

Sjekk på din mobile enhet (telefon, nettbrett, kamera, GPS etc.) hva som anbefales



Lagring:

Boosteren skal lades etter bruk, og lagres tørt og støvfritt (bruk bærevesken som medfølger).

Den har meget lav selvutladning men vi anbefaler allikevel at den sjekkes og eventuelt

vedlikeholdslades hver 6-8 mnd. Dette for å sikre lengts mulig holdbarhet.

VIKTIG! Sørg for at bryteren (6) er slått av (OFF) ved lagring.

Dersom dette glemmes vil selvutladingen være høy, og boosteren vil bli ødelagt.

Starte et kjøretøy:

1 - forberedelser: Pass på at batteriet er rengjort og ikke fullt av irr og skitt.

Sørg for at du får god kontakt (vri og vend på klemmene slik at du oppnår dette), dette er 

meget viktig og helt avgjørende for om du får starte.

2 - Skru startboosteren på (ON) og sjekk batterikapasiteten (10) på internt batteri.

Mer en tre søyler eller minimum 12,8V kreves for å få starte et kjøretøy med tomt batteri.

3 - Koble først til + terminal, deretter - terminal (sørg for god kontakt).

4 - Sjekk at du har koblet riktig og at ikke advarsel lampe (8) tennes.

Press deretter startknappen (1) og vent til symbolet "klar til start" (12) tennes.

5 - Du kan nå starte kjøretøyet.

Dersom du ikke får startet, sjekk alle koblinger, vent 1 minutt og prøv igjen

7 - Slå av startboosteren (OFF), koble først fra - terminal og deretter + terminal.

NB!

Hvis batteriet i kjøretøyet er helt flatt (under 3V) kan boosteren tvangskjøres.

Press og hold inne startknappen (1) i 5-sekunder (LCD display vil telle ned til 0).

Press deretter startknappen enda en gang, og klar til start symbolet (12) tennes.

Du kan nå starte kjøretøyet men vær klar over at kortslutningssikrig etc. ikke fungerer

i denne modusen. Skal du bruke tvangskjøringsfunksjonen MÅ du være 100% sikker på at

alle tilkoblinger er riktige og etter kjøretøyets anvisninger. Feilkobling i denne modusen

kan skade elektronikk på kjøretøyet og det kan ødelegge startboosteren, så vær helt

sikker på god kontakt og at alt er koblet riktig!

NB!

Dersom du prøver å starte et kjøretøy i minusgrader, vil automatisk forvarming starte (13)

Denne funksjoner sørger for at internt batteri tempereres og får maks effekt i kulde.

Hvis dette symbolet (13) tennes så vil en nedtellings begynne før boosteren er klar til bruk.

Dette kan ta opp til 5 minutter, alt etter hvor kaldt det er.

NB! 

Dersom "TEMP HIGH" (15) symbolet vises, indikerer det at boosteren er varm

Slå av bryteren og vent til den får kjølt seg ned igjen

Ikke prøv å starte et kjøretøy dersom dette varselet vises.


