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ערכת הנעה רב שימושית

EPS-K16S
לצאת לטיול בבטחה

ספק כוח נייד לרכב
 פתרונות חדשניים 
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הפעלה

מפרט המוצר: 

3 נורות לד חירום

סכין לחיתוך
חגורה בעת מצוקה

פטיש לשבירת
 חלון בעת מצוקה

  נוריות LED    נורית הפעלה    מפסק כיבוי/הפעלה    מפסק 
יציאת USB 5V OUTPUT    יציאת INPUT 5V 2A    כניסת ערכת ההנעה 

1. הוראות הפעלה
נוריות חיווי - יש ללחוץ על כפתור כיבוי/הפעלה כדי לבדוק את 

רמת הסוללה של ערכת ההנעה. 

נוריות החיווי מהבהבות אחת אחת בזמן ההטענה. מספר הנוריות הדולקות
מסמל את קיבולת הסוללה. כאשר הסוללה טעונה במלואה כל הנוריות דולקות. 

4 קבועות3 קבועות2 קבועות1 קבועה4 מהבהבותיחידהנוריות חיווי

0%10%25%50%75%100%קיבולת הסוללה
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הטענת ערכת ההנעה
  יש לחבר את ה- Micro USB  לשקע אוניברסלי.

.Micro USB -5 ליציאת ערכת ההנעה לקצה הV 2A יש לחבר  

12V הטענת רכב עם מקור כוח
  יש לבדוק שמספר נוריות החיווי אינו פחות מ-3.

  יש לחבר את תפס הסוללה האדום למסוף החיובי של מצבר הרכב 
  ואז לחבר את התפס השחור למסוף השלילי.

  יש לחבר את כבל ערכת ההנעה לשקע סוללת ההנעה.
  יש להניע את הרכב.

  לאחר שהרכב הונע בהצלחה יש להסיר את כבל ערכת ההנעה 
  מערכת ההנעה ולנתק את תפס המצבר האדום והשחור ממסופי 

  מצבר הרכב תוך 30 שניות.
  יש להשאיר את מנוע הרכב מונע למשך זמן מה.

  ריבוי ניסיונות הנעה )סטארטר( רצופים וממושכים עלולים לגרום 
  להתחממות הסוללה, יש לוודא הנעות קצרות ולא רציפות. 

הטענת טלפונים ניידים
יש לחבר את כבל ה- USB ליציאת OUTPUT USB 5V בערכת ההנעה.

1. הוראות הפעלה
נוריות חיווי - יש ללחוץ על כפתור כיבוי/הפעלה כדי לבדוק את 

רמת הסוללה של ערכת ההנעה. 

נוריות החיווי מהבהבות אחת אחת בזמן ההטענה. מספר הנוריות הדולקות
מסמל את קיבולת הסוללה. כאשר הסוללה טעונה במלואה כל הנוריות דולקות. 
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LED נוריות
 ,LED -יש ללחוץ על כפתור כיבוי/הפעלה למשך 3 שניות להפעלת נורית ה

ולאחר מכן יש ללחוץ לחיצה קצרה למעבר בין ארבעה מצבי LED ברצף )רגיל, 
הבהוב, מצוקה, כיבוי(. 

2. החלקים הכלולים בערכה
 ,LED -יש ללחוץ על כפתור כיבוי/הפעלה למשך 3 שניות להפעלת נורית ה

ולאחר מכן יש ללחוץ לחיצה קצרה למעבר בין ארבעה מצבי LED ברצף )רגיל, 
הבהוב, מצוקה, כיבוי(.   

3. שאלות נפוצות
ש: כיצד מכבים את המכשיר?

ת: מכשיר זה ייכבה אוטומטית כאשר אינו טעון כלל או שהינו טעון במלואו.

ש: כמה זמן לוקח להטעין את סוללת הטלפון הנייד במלואה? 

ת: כשעה. 

כמותשם החלק#כמותשם החלק#

1מטען לרכב13מוצר מרכזי1

2USB 1מזוודה עם משולש חירום 14כבל

1תנינים + כבל חכם5
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4. חומרים רעילים ומזיקים

ש: כמה פעמים יכול המכשיר להניע רכב כאשר שהוא טעון במלואו?

ת: כ- 5-6 פעמים.

ש: כמה זמן יישמר כוחה של סוללת המכשיר? 

ת: 6-3 חודשים, אך מומלץ להטעין את הסוללה מחדש בכל 3 חודשים.

ש: מה הפונקציה של מתג כיבוי/הפעלה?

ת: מתג כיבוי/הפעלה נועד לשמר את כוחו של המוצר. יש לכבות את המתג כאשר אין 
משתמשים במוצר. לפני השימוש יש להעביר את המתג למצב הפעלה, ולאחר מכן ללחוץ 

על מפסק ההנעה.

  

הרכב וכמות חומרים רעילים ומזיקים בערכת ההנעה

PBBCr)Vi(CdHgPb

00000
0: מעיד על כך שהחומרים המסוכנים בחומרים ההומוגניים 

ec )RoHs(/2002/95 המפורטת בתקן MCV מתחת למגבלת
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5. אזהרה וכללי בטיחות 
1. יש לנתק את ערכת ההנעה ממצבר הרכב תוך 30 שניות מהנעה מוצלחת של הרכב. 

אי ניתוק כאמור עשוי להיות מסוכן.
2. אין לחבר את התפסנים זה לזה. חיבור כאמור עשוי להיות מסוכן.

3. אין לנסות לפרק את המוצר. ניסיון כאמור עשוי להיות מסוכן.
4. כאשר כל נוריות החיווי דולקות בעקבות טעינה מלאה יש לנתק את כבל הטעינה, 

כדי להימנע מטעינת יתר שעלולה לקצר את חיי הסוללה.
5. יש תמיד להיזהר בעת השימוש במכשיר.

6. מוצר זה לא נועד לשימוש ילדים או אנשים בלתי כשירים ללא השגחה.
7. אין להשתמש במוצר זה כצעצוע. 

8. אין לאחסן את המכשיר במקומות לחים ורטובים.
9. אין להכניס את המכשיר למים. 

10. אין להפעיל מכשיר זה בסביבה דליקה, למשל בסביבת אבק, נוזלים וגזים דליקים.
11. אין לשנות או לפרק את המוצר. רק טכנאי מוסמך רשאי לתקן מוצר זה.

12. אין לחשוף מוצר זה לחום.
13. אין לאחסן במקומות בהם הטמפרטורה עשויה לעלות על          .  

14. יש להטעין במקומות בהם הטמפרטורה בין -
15. יש להטעין את המוצר באמצעות המטען שסופק עמו בלבד.

16. במקרים קיצוניים עשויה להיות דליפה מן הסוללה. אם התגלה נוזל סביב הסוללות  
יש לנגב בזהירות את הנוזל עם מטלית ולהימנע ממגע עם העור. במקרה של מגע עם 

העור או העיניים יש לרחוץ מיד בעזרת מים נקיים ולפנות לייעוץ רפואי. 
17. לאחר תום השימוש במוצר יש להשליכו לפח תוך שמירה על כללי איכות הסביבה. 

700C
00C.600C
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אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה ליצירת חווית 
שימוש פשוטה, נעימה ובטוחה במוצר. 

עצה
ידידותית
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