STARTOVACÍ ZDROJ BC BOOSTER K1200 EVO – NÁVOD K OBSLUZE

OBSAH BALENÍ
Externí startér motorů pro vozidla/motocykly BC BOOSTER K1200 EVO
Odpojené svorky s pojistkou pro zapalování
Napájení pro nabíjení startovacího zdroje ze zásuvky
Adaptér pro nabíjení startovacího zdroje z 12 V zásuvky zapalovače cigaret
USB -> Micro USB kabel pro nabíjení elektronických zařízení
12 V zásuvka zapalovače cigaret
Návod k obsluze
JAK NABÍJET STARTOVACÍ ZDROJ BC BOOSTER K1200 EVO
VAROVÁNÍ! PROVÁDĚJTE PLNÉ NABITÍ IHNED PO ZAKOUPENÍ, PO KAŽDÉM POUŽITÍ A VŽDY KAŽDÝCH 6 MĚSÍCŮ.
1.
2.
3.

Připojte napájecí napětí na 12 V - 1 A vstup startovacího zdroje.
Připojte napájecí zdroj do zásuvky (napájecí zdroj je kompatibilní se 100 V a 240 V zásuvkami). Na displeji se zobrazí
hlášení „CHARGING“ (nabíjení).
Když se nabíjení ukončí, zmizí hlášení „CHARGING“ a nabíjení se automaticky přeruší. Odpojte napájení ze zásuvky
a poté od zesilovače.

NEBO
1.
2.
3.

Připojte napájecí zdroj pro 12 V zásuvku zapalovače cigaret na vstup 12 V - 1 A.
Připojte napájecí zdroj do 12 V zásuvky zapalovače cigaret. Na displeji se zobrazí hlášení „CHARGING“ (nabíjení).
Když se nabíjení ukončí, zmizí hlášení „CHARGING“ a nabíjení se automaticky přeruší. Odpojte napájecí zdroj z 12 V
zásuvky a poté od startovacího zdroje.

JAK NASTARTOVAT VOZIDLO VYBAVENÉ 12 V AKUMULÁTOREM
VAROVÁNÍ! NEPOUŽÍVEJTE PRO STARTOVÁNÍ VOZIDLA, KDYŽ SE ZAŘÍZENÍ NABÍJÍ!
UJISTĚTE SE, ŽE JE KLÍČ ZAPALOVÁNÍ VOZIDLA V POLOZE „OFF“ (VYPNUTO) PŘED PŘIPOJENÍM STARTOVACÍHO ZDROJE!
POUŽÍVEJTE POUZE U VOZIDEL S 12 V SYSTÉMEM!

Aby bylo možné externě nastartovat benzínový nebo dieselový vůz, proveďte následující:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3.
4.
5.
6.

Stiskněte tlačítko „POWER“ (Napájení) a zkontrolujte, zda je napětí akumulátoru vyšší než 13 V. Pokud tomu tak není,
plně dobijte (100%) před použitím startovací zdroj.
Připojte ČERVENOU svorku ke kladnému pólu (+) a ČERNOU svorkou na záporný pól (-) akumulátoru vozidla
Připojte kabel se svorkami k vašemu BC BOOSTER K1200 EVO
Nastartujte vozidlo (vypněte všechna elektronická zařízení před nastartováním)
Jakmile je vozidla nastartováno, odpojte kabel se svorkami od startovacího zdroje (do 15/20 sekund). Neprovozujte motor
na více než 2500 otáček/min., pokud je připojen startovací zdroj.
Odpojte kabel se svorkami ze svorek akumulátoru vozidla.
Mezi pokusy nastartování motocyklu BC BOOSTEREM K1200 EVO vyčkávejte 45 sekund. Mezi pokusy nastartování
automobilu BC BOOSTEREM K1200 EVO vyčkávejte 3 minuty.
V případě, že potřebujete nastartovat vícekrát a úroveň nabití vašeho startovacího zdroje klesne pod 13 V, je stále možné
použít startér, postupujte však podle pokynů v tabulce:

Připojte druhý konec kabelu k nabíjenému zařízení. Pokud není přístroj vybaven Micro USB konektorem, je možné použít
USB adaptér dodávaný v balení a připojit jej k nabíjenému zařízení. Zapněte nabíjené zařízení, je-li potřeba.
Na konci tohoto nabíjení vypněte nabitý přístroj (v případě potřeby) a odpojte kabel od USB konektoru startovacího zdroje.
Stiskněte tlačítko „POWER“ (Napájení) na 3 sekundy pro vypnutí BC BOOSTER K1200 EVO. V opačném případě
se automaticky vypne po 30 sekundách.
Nabijte BC BOOSTER K1200 EVO před dalším použitím.

JAK POUŽÍVAT 12V 10A VÝSTUP
BC BOOSTER K1200 EVO EVO může napájet zařízení vybavené adaptérem 12 V zapalovače cigaret.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ujistěte se, že je zařízení k napájení před připojením vypnuto.
Stiskněte tlačítko „POWER“ (Napájení) pro spuštění BC BOOSTER K1200 EVO.
Propojte zásuvku 12V k 12 V – 10 A výstupu BC BOOSTER K1200 EVO.
Vložte 12 V adaptér zařízení pro napájení do 12 V zásuvky BC BOOSTER K1200 EVO.
Zapněte nabíjené zařízení, je-li potřeba.
Na konci nabíjení vypněte zařízení pro napájení (v případě potřeby) a odpojte zásuvku z 12 V výstupu startovacího zdroje.
Stiskněte tlačítko „POWER“ (Napájení) na 3 sekundy pro vypnutí BC BOOSTER K1200 EVO. V opačném případě
se automaticky vypne po 30 sekundách.
Nabijte BC BOOSTER K1200 EVO před dalším použitím.

Pamatujte: nejvyšší výstupní výkon 5 V a 12 V zásuvek činí celkem 120 W. Přívod proudu se automaticky přeruší, je-li zapotřebí
vyšší proud. Odpojte všechna zařízení, aby došlo k automatickému vypnutí startovacího zdroje.
JAK POUŽÍVAT LED SVÍTILNU/NOUZOVÉ OSVÍCENÍ
1.
2.
1.
3.

Stiskněte tlačítko „POWER“ (Napájení) pro spuštění BC BOOSTER K1200 EVO.
Pomocí tlačítka „LIGHT“ (Osvětlení) zapněte svítilnu a aktivujte dostupné režimy v tomto pořadí:
Stálé osvětlení -> 2. Stroboskopické osvětlení -> 3. SOS osvětlení -> 4. Vypnuto
Stiskněte tlačítko „POWER“ (Napájení) na 3 sekundy pro vypnutí BC BOOSTER K1200 EVO. V opačném případě
se automaticky vypne po 30 sekundách.

TECHNICKÉ ÚDAJE

ČASTÉ DOTAZY – DOTAZY A ODPOVĚDI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jak mohu vypnout BC BOOSTER K1200 EVO? BC Booster K1200 se automaticky vypne, pokud není připojeno žádné
zařízení nebo je nabíjení dokončeno a LED je vypnuto.
Jak dlouho trvá úplné nabití BC BOOSTER K1200 EVO? Přibližně dvě a půl hodiny, pomocí síťového adaptéru,
který je součástí balení.
Kolikrát mohu nabíjet chytrý telefon před nabitím interního akumulátoru BC Booster K1200 EVO? Přístroj
může nabíjet 3/4 krát iPhone nebo 5/7 krát mobilní telefony s menší kapacitou, než bude zapotřebí nabíjení.
Kolikrát mohu externě nastartovat vozidlo před nabitím interního akumulátoru BC Booster K1200 EVO?
Přibližně 20 krát.
Jak dlouho vnitřní akumulátor BC Booster K1200 EVO udrží nabití? BC Booster K1200 je vybaven akumulátorem
z LiFePO4, který může uchovat nabití na 6/12 měsíců. Nicméně se doporučuje startovací zdroj plně nabít alespoň jednou
za 6 měsíců.
Jaká je očekávaná životnost BC BOOSTER K1200 EVO? 3-5 let

ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOST
1. Ujistěte se, že je modrý konektor startovacího kabelu pevně připojen k zásuvce externího startéru motorů na startovacím zdroji
BC Booster K 1200 EVO před externí startováním vozidla. V opačném případě mohou nastat problémy s startováním vozidla
a může nastat poškození kabelu, které způsobí i roztavení modré zástrčky.
2. Pokud nelze externě nastartovat vozidlo, vždy zkontrolujte, zda jsou svorky na startovacím zdroji dobře napojeny na svorky
akumulátoru vozidla. Zkontrolujte, zda nejsou svorky akumulátoru vozidla zrezivělé nebo znečištěné, znovu startujte vozidlo
pouze po jejich vyčištění. NEPOKOUŠEJTE SE znovu startovat po 3 neúspěšných pokusech, aby se zabránilo jakémukoliv
poškození, zkontrolujte však, zda nejsou s vozidlem jiné problémy.
3. NEPROPOJUJTE červenou svorku a černou svorku, může to způsobit škody a nebezpečné situace.
4. NEDEMONTUJTE nebo neotvírejte zařízení nebo jakýkoliv jiný komponent, může to způsobit škody a nebezpečné situace.
Dodržujte také následující opatření:
-

BC BOOSTER K1200 EVO není určen pro používá dětmi nebo dospělými osobami se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi bez přítomnosti odpovědné osoby, která může zajistit bezpečné používání přístroje.
Nepoužívejte BC BOOSTER K1200 EVO v koupelně nebo na vlhkém místě, kde by mohlo dojít ke kontaktu s vodou.
Neupravujte ani rozebírat zařízení.
Nevystavujte zařízení ohni nebo tepelným zdrojům.
Neházejte se zařízením; vyhněte se silným nárazům nebo otřesům.
Nabíjejte interní akumulátor startovacího zdroje pouze při okolní teplotě v rozmezí od 0 °C do 45 °C.
Během nabíjení nebo skladování, pokud se startovací zdroj zahřívá nebo se změní barva pouzdra, neprodleně přestaňte
používat/nabíjet přístroj. Startovací zdroj se může zdeformovat nebo uvolňovat kouř.
Nabíjejte interní akumulátor startovacího zdroje pouze dodaným napájecím adaptérem nebo 12 V adaptérem zásuvky
zapalovače cigaret.
Obraťte se na svého místního prodejce v případě vad a poruch v průběhu používání přístroje.
V případě, že se kapalina uvnitř BC Booster K1200 EVO dostane do kontaktu s očima nebo kůží, nesahejte na ně, ale je
opláchněte velkým množstvím čisté vody a ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
Nepokládejte BC BOOSTER K 1200 EVO na hořlavé materiály, postel nebo pokrývky.

ZÁRUKA
Na přístroj se vztahuje omezená záruka na selhání nebo závady způsobené materiálem nebo provedením po dobu 12 měsíců od
data nákupu. Záruční podmínky jsou následující: - Záruka je platná pouze pro případ selhání během normálního provozu. Jakákoliv
oprava v záruce nebude prováděna v žádném z těchto případů: nesprávné používání přístroje; neoprávněně otevření přístroje;
opravy prováděné neoprávněnými osobami; - Při pokusu o otevření přístroje nebo v případě neoprávněné manipulace s některým z
jeho komponentů zaniká záruka. Záruka je neplatná, pokud byla odstraněna nálepka BC BOOSTER K1200 EVO.

