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-  This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with 
reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they 
have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and 
understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user 
maintenance shall not be made by children without supervision.

-  This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled persons

-  Detachable supply unit: 

-  WARNING: For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit 
BBBC4A provided with this appliance.

-  If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or 
similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

FOR ANY OTHER QUESTIONS, PLEASE CONTACT YOUR SELLER
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4. Βολτόμετρο

4.1 Κατάσταση μπαταρίας εκκινητή
4.1.1 Για τον έλεγχο της κατάστασης της μπαταρίας του εκκινητή, πατήστε το κουμπί δοκιμής τάσης και αν η βελόνα 
είναι στη:

* πράσινη περιοχή, ο εκκινητής είναι φορτισμένος και έτοιμος να χρησιμοποιηθεί.
* κόκκινη περιοχή, ο εκκινητής  πρέπει να φορτιστεί αμέσως.
* Εάν το επίπεδο φόρτισης της εσωτερικής μπαταρίας του εκκινητή είναι <11,5V ο βομβητής θα εκπέμψει 

      διακοπτόμενο μπιπ που σημαίνει ότι ο εκκινητής θα πρέπει να επαναφορτιστεί αμέσως πριν την επόμενη χρήση.
4.1.2 Για τον έλεγχο, εάν ο εκκινητης φορτίζεται, πατήστε το κουμπί δοκιμής τάσης, ενώ είναι  στην πρίζα για τον 
έλεγχο της κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας. Αν βελόνα είναι στη:

* κίτρινη περιοχή, η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.
* αριστερή κόκκινη περιοχή, η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη, συνεχίστε την φόρτιση.
* δεξιά κόκκινη περιοχή, η μπαταρία έχει υποστεί βλάβη / αντικανονικό.

4.2Διαγνωστικό δυναμό αυτοκινήτου 
    Μόλις ξεκινήσει ο κινητήρας, αφήστε τiς δαγκάνες σε σύνδεση με το όχημα και πατήστε το κουμπί δοκιμής τάσης. 
    Εάν η βελόνα:
4.2.1 Είναι μεταξύ 14V και 14.4V, αυτό σημαίνει ότι ο εναλλάκτης λειτουργεί σωστά.
4.2.2 Δείχνει κάτι άλλο, ελέγξτε το δυναμό, γιατί θα μπορούσε να καταστραφεί η μπαταρία του οχήματος.

5. Υποδοχή εξόδου

5.1 Ο αναπτήρας χρησιμοποιείται μόνο για 12V DC εξόδου.
5.2 Εάν ο εκκινητής είναι υπερφορτωμένος με ρεύμα εξόδου,   το κύκλωμα θα πρέπει να διακόπτεται αυτόματα.
5.2.1 Μείωσε την ισχύ εξόδου του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και επανέφερε την ασφάλεια 16Α πατώντας το κουμπί  
16A και ο εκκινητής θα είναι έτοιμος να χρησιμοποιηθεί ξανά αμέσως.

6. Ασφάλεια

7.1 Ο εκκινητής είναι εξοπλισμένος με ασφάλεια για την προστασία της μπαταρίας του από λανθασμένη χρήση.
7.2 Πατήστε το κουμπί δοκιμής ασφάλειας στο πίσω μέρος του εκκινητή για έλεγχο εαν η ασφαλειά του 
λειτουργεί ή έχει καεί.
7.3 Εάν η ασφάλεια έχει καεί, αντικαταστήστε την , έτσι ώστε ο εκκινητής να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά.

Καμμένη ασφάλεια

ok

7. Αντιμετώπιση προβλημάτων
Ερ: Όταν χρησιμοποιείτε την πρίζα 12 Volt, η συσκευή δεν λειτουργεί;
A: Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν υπερβαίνει το ονομαστικό ρεύμα της πρίζας,  δηλαδή 16
Α.παραμένει  κόκκινο σταθερό.

Ερ: Γιατί o εκκινητής μου δεν κάνει επανεκκίνηση του οχήματος μου;
Α: Θα μπορούσε να υπάρξει μια σειρά από λόγους για τους οποίους ο εκκινητής δεν ξεκινάει το όχημά σας. 
Ελέγξτε τα ακόλουθα:
1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ακολουθήσει τη διαδικασία που περιγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος ή οδηγίες.
2. Ελέγξτε τις συνδέσεις για να εξασφαλιστεί η καλή επαφή μεταξύ των δαγκάνων  και ακροδέκτες της μπαταρίας. 
Βεβαιωθείτε ότι τα τερματικά είναι απαλλαγμένα από ακαθαρσίες και διάβρωση.
3. Βεβαιωθείτε ότι ο εκκινητής είναι πλήρως φορτισμένος. Πατήστε το κουμπί δοκιμής της μπαταρίας στο ταμπλό 
για τον έλεγχο της κατάστασης της μπαταρίας.
4. Ελέγξτε την κατάσταση της ασφάλειας του εκκινητή πατώντας το κουμπί δοκιμής ασφαλείας στο πίσω μέρος 
του εκκινητή.

Για οποιεσδήποτε άλλες απορίες, παρακαλούμε, επικοινωνήστε με τον πωλητή σας.
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