
12V Apukäynnistin / virtalähde   Tilausnumero: 1700-AT6060

Lue nämä ohjeet ennen apukäynnistimen käyttöä
Oikein käytettynä laitteen käyttöikä on huomattavasti pidempi

Lataaminen 230V AC verkkovirtalaturilla
Kytke laturin pyöreä pistoke etukannessa olevaan rasiaan. Liitä laturi verkkovirtaan. Punainen merkki-LED 
syttyy ja palaa koko latauksen ajan. Tyhjän akun lataus kestää 20 tuntia. Älä kuitenkaan koskaan ylitä 36 
tunnin latausaikaa, akku saattaa vaurioitua !

Lataaminen 12V DC laturilla
Kytke pistoke esim. auton tupakansytyttimeen. Huomaa, että joissakin ajoneuvoissa siihen ei tule jännitettä 
ennenkuin sytytys- tai radiovirta on kytkettynä. Tyhjän akun lataus kestää 15 tuntia. Älä kuitenkaan ylitä 
koskaan 36 tunnin latausaikaa, akku saattaa vaurioitua !

Käyttäminen apukäynnistykseen
Huom! Akku pitää olla varattuna täyteen! 
Ennen apukäynnistystä varmista että ajoneuvon kaikki virrankuluttajat on suljettuna. Myös virtalähteen 
työvalo. 
Liitä positiivinen + punainen kaapelipuristin siihen ajoneuvon positiivisen napaan, mihin käyttöohjekirja 
neuvoo. Esim. akkuun.
Negatiivinen - musta kaapelipuristin liitetään hyvään maadoituskohtaan, EI KUITENKAAN AKUN - MII-
NUSNAPAAN. RÄJÄHDYSVAARA! 
Ja mahdollisimman kauas akusta joka tapauksessa.
Käynnistä ajoneuvo.
Kun ajoneuvo käynnistyy, irrota ensin MUSTA - kaapelipuristin, Näin vältät mahdollisen kipinöinnin.
Mikäli ajoneuvo ei käynnisty 10 sekunnin kuluessa, lopeta. 
Odota vähintään kolme minuuttia ennen uutta yritystä. Virtalähde saa jäähtyä. Muista myös että liian pitkä 
käynnistysyritys saattaa vahingoittaa ajoneuvoa. Lue ajoneuvon käyttöohjekirja huolella.

12V DC virtalähteen käyttö
Rasian no:2 kautta voit käyttää lähes kaikkia 12V DC laitteita joiden teho ei ylitä 180W
12V DC rasia on suojattu 15A sulakkeella (no.1). Mikäli sulake vaurioituu, vaihda uusi. 
Ennen uutta kytkentää varmista ettei oikosulku tai ylikuorma toistu.
 
Ilmakompressori
Virtalähde on varustettu ilmakompressorilla autonrenkaan täyttöä varten. Maksimipaine on 20bar.



1. Sulake 10A 12V DC ulosottoa varten
2. 12V DC ulosotto (savukkeensytytinrasia) MAX 150W
3. Power-virtakytkin
4. Varauksen tarkistus LED:it
5. Kompressorin painemittari
6. Ilmakompressorin kytkin
7. Laturin pistoke
8. Latauksen merkki LED (pun)
9. 12V DC laturi + pistoke
10. 230V AC (Verkkovirta) laturi
11. Ilmakompressorin letku kannen alla

Sisältää suljetun lyijyakun. Akku on ladattu tehtaalla, mutta lataa akku ennen ensim-
mäistä käyttökertaa.

Tekniset tiedot:

Jännite  12V
Max.Virta  250A  (Hetkellisesti 1000A)
Akku   12V 17Ah suljettu lyijyakku, huoltovapaa
12V DC rasia  12V 180W
Kompressori  12V 20bar max. vain ajoneuvon renkaan täyttöön.
Latausaika  n.20 tuntia 230V AC verkkolaturilla
   n.15 tuntia 12V DC laturilla
Sulake   15A

Huomioitavaa käytössä
-Käytä aina silmäsuojaimia toimiessasi hapotettujen akkujen kanssa.
-Mikäli akkuhappoa joutuu silmiin, huuhtele vähintään 10 minuuttia puhtaalla vedellä (tai 
silmänhuuhtelu liuoksella) HAKEUDU VÄLITTÖMÄSTI SAIRAALAHOITOON!
-Jos akkuhappoa joutuu vaatteille tai iholle, huuhtele puhtaalla vedellä välittömästi ja tilanteen 
mukaan sairaalahoitoon. 
-Mikäli käytät metallista kelloranneketta, kaulaketjua tms. varmista etteivät ne joudu esim. 
kaapelikengän ja akkunavan väliin. 
-Vältä liiallisen kosteuden joutumista virtalähteeseen.
-Älä käytä virtalähdettä liian kuumassa tilassa.
-Lataa käyttämätöntä virtalähdettä vähintään kahden kuukauden välein.
-Muista että lyijyakuista vapautuu räjähtäviä kaasuja. Avotuli, kipinöinti tai tupakointi 
voi aiheuttaa räjähdyksen.


