
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Modelo: miniBatt ST12 

TURISPORT, SL - Avda. Sant Julià 159-167
08403 Granollers - BARCELONA (SPAIN)
CIF : B-08882151 / www.miniBatt.com

Informatie over de garantie:
GEBRUIKERSHANDLEIDING Wij bieden een beperkte garantie voor dit product tegen materiaalfouten en fabricage voor

een periode van 6 maanden na koopdatum voor de gebruiker/consument.

1. De garantie is alleen geldig met overlegging van de originele koopbon van de
    dealer/distributeur, voor de originele koper met het product dat gerepareerd of vervangen
    zal worden.

2. De garantie heeft geen geldigheid indien het serienummer, de datum van aankoop
    en het etiket verdwenen zijn.

3. De garantie dekt niet de schade of storing van het product resulterend uit normaal gebruik
    en slijtage, de fysieke schade, onjuiste installatie, onjuist gebruik, verandering of reparatie
    door derden zonder autorisatie.

4. Wij zijn niet aansprakelijk voor willekeurig verlies of schade gedurende verzending als
    resultaat van overmacht.

5. Wij zijn aansprakelijk voor willekeurige schade door ongelukken of afkomstig van het
    gebruik of het onjuiste gebruik van het product.

6. Alle aanspraken op garantie zijn beperkt tot de reparatie of de vervanging van het
    defecte product volgens onze evaluatie.

7. Indien het product gerepareerd of vervangen wordt, is het nieuwe product gedekt
    voor de resterende tijd van de originele garantie. Reparatie of vervanging kan het gebruik
    inhouden van gereviseerde onderdelen, die equivalent zijn in hun functie.
    Het onderdeel veranderen of het product blijft eigendom van ons.

8. Verbruiksartikelen zoals batterijen zijn niet gedekt door de garantie.

GEIMPORTEERD DOOR:

Weest altijd voorzichtig wanneer u het apparaat gebruikt.

Dit apparaat is niet ontworpen voor gebruik door kinderen of gehandicapte personen
zonder toezicht.

Gebruik het niet als speelgoed.

Laat het apparaat niet nat worden.

Dompel het apparaat niet onder water.

Gebruik het apparaat niet in potentiele explosieve omgevingen, zoals in aanwezigheid
van ontbrandbare vloeistoffen, gassen en stof.

Verander of demonteer de miniBatt niet. Alleen een reparatietechnicus kan
dit apparaat repareren.

Stel het apparaat niet bloot aan hitte.

Bewaar het apparaat niet op plekken waar de temperatuur de 70ºC kan overtreffen.

Alleen opladen bij kamertemperatuur.

Alleen opladen met de bijgeleverde oplader van het apparaat.

In extreme omstandigheden kan er vloeistof uit de batterij komen. Maak deze vloeistof
voorzichtig schoon met een doek en vermijdt het contact van de vloeistof met de huid.

In het geval er contact is met de huis of de ogen, direct schoon wassen met schoon
water en vraag medische hulp.

Aan het einde van de nuttige levensduur kunt u het apparaat op de daartoe
verantwoorde wijze verwijderen in ons milieu.

Waarschuwing:
1. Vergewist u zich er altijd van dat de stekker van de blauwe kabel aangesloten
    is aan de ingang.
    Bevestig dat deze goed is aangedrukt alvorens het voertuig te starten.In het
    tegengeval kan dit het resultaat beïnvloeden en kan zelfs leiden tot versmelten
    of schade aan de blauwe stekker.

2. Verifieer altijd of de verbindingskabel en de klemmen goed zijn bevestigd.
    Verifieer of de accupolen niet geoxideerd zijn of vuil. Maak deze schoon alvorens te
    proberen het voertuig te starten. Probeer niet na 3 pogingen nogmaals te starten.
    In het tegengeval kan het apparaat schade oplopen. Verifieer of uw voertuig geen
    andere problemen heeft.

3. Maak geen contact tussen de twee klemmen. Dit kan zeer gevaarlijk zijn.

4. Demonteer het apparaat niet. Dit kan zeer gevaarlijk zijn.

Verbind ALTIJD de RODE klem aan de POSITIEVE pool en de ZWARTE klem aan de
NEGATIEVE pool. In het tegengeval kan het apparaat inwendige schade oplopen en in
bepaalde gevallen kan dit bij het uitvoeren van een volgend opladen een oververhitting
veroorzaken en een onherstelbare schade aanbrengen aan uw elektronisch systeem.

V. Hoe zet je de mini oplader uit?

A. Het apparaat schakelt automatisch uit wanneer het gebruikt wordt of de lading compleet is.

V. Hoeveel keer kan dit apparaat met complete lading mijn mobiele telefoon opladen?

A. Ongeveer 7 keer voor Iphone  / 5  mobiele telefoon.

V. Hoe lang duurt het om met dit apparaat mijn mobiele telefoon op te laden?

A. Ongeveer 1 uur.

V. Hoelang is de werkingsduur met een complete lading, verbonden aan een laptop, Ipad of tablet?

A. Ongeveer 2 tot 3 uur.

V. Hoeveel keer kan dit apparaat met complete lading een voertuig opstarten?

A. Ongeveer 20 keer.

V. Hoeveel tijd duurt de opgeladen batterij van dit apparaat?

A. Van 6 tot 12 maanden, echter raden we aan deze één keer per maand op te laden.

E. FAQ:

G. GEVAARLIJKE EN GIFTIGE STOFFEN:

Probleem

Samenstelling en hoeveelheid van gevaarlijke en giftige stoffen in Lightning Pak Overbelasting en
bescherming

tegen overbelasting

Beschermingszekering

Toegepaste Standaard :GB/T 18287-2000

Tegen retourstroom

0 alles homogeen duidt aan dat het gehalte van de gevaarlijke stoffen zich onder de
limietwaarde van MCV bevindt, zoals gespecificeerd in de norm 2002/95/CE  (RoHs).

Oorzaak Oplossing

Er is geen respons bij het
drukken op de schakelaar

Bescherming tegen lage
spanning bij het aanzetten

van de Mini starter

Steek de adapter in de 12V  1A
ingangspoort om aan te zetten

F. OPLOSSEN VAN PROBLEMEN:

LED verlichting
Houd gedurende 3 seconden de wisselschakelaar ingedrukt opdat de LED verlichting

inschakelt en vervolgens 3 posities van LED verlichting mogelijk worden. ( normaal,

stroboskoop licht en SOS. Deze gaan weer uit indien zacht wordt aangedrukt. )

Afmetingen: 170x82x32mm

Gewicht: 408g

Uitgangspoort : 5V   2A ; 19v   3.5 ; 12V starter

Ingangspoort : 12V   1A ; 5V   1A

Tijd compleet opladen: 5 uur

Opstartstroom: 200 A

Maximale stroom: 400A

Temperatuur voor gebruik: -20ºC ~ 60ºC / -4ºF ~ 120ºF

Capaciteit batterij: 12000 mAh

D. TECHNISCHE SPECIFICATIES:

C. ONDERDELENLIJST:
Onderdeel

Hoofdproduct

Schakelkabel A

Schakelkabel B

Kabel adapter telefoon / tablet

Verbindingskabel Notebook

# Aantal

1

2

3

4

5

1

1

1

1

1

AantalOnderdeel

1

1

1

1

6

7

8

9

#

Huisadapter

Auto adapter

Gebruikershandleiding

Klemmenkabel

4. Start het voertuig. Indien het voertuig niet binnen 5 minuten start, koppel dan de miniBatt los
    en probeer het nog een keer na enkele seconden. In het tegengeval kan er een oververhitting
    plaatsvinden in de startklemmen
5. Als eenmaal de motor is aangeslagen, ontkoppel de blauwe kabel van de miniBatt in minder
    dan 30 seconden en vervolgens de klemmen van de polen van de accu. In het tegengeval begint de
    dynamo van het voertuig lading door te geven aan het apparaat waardoor oververhitting kan plaatsvinden.
6. Laat de motor van het voertuig draaiende.

Voor het laden van mobiele telefoons of tablets
1. Verbind de kabel van de schakelaar aan de USB 5V 2A uitgangspoort.

2. Kies voor de juiste stekker voor uw mobiele telefoon of tablet/pc en verbind deze aan uw

    apparaat. De ministarter miniBatt kan automatisch het elektronische toestel herkennen

    en laden. De indicatielichtjes gaan aan wanneer er wordt opgeladen.

1. Verbind de kabel van de schakelaar B aan de uitgangspoort voor 19V  3.5A

2. Kies voor de juiste stekker en verbind deze aan kabel B en sluit deze aan de computer aan.

3. Druk op de schakelaar voor stroomtoevoer.

Voor hulpbatterij voor laptops 19v

B. GEBRUIKERSHANDLEIDING:
Indicatie lichtjes:
Met de wisselschakelaar kan de capaciteit van de ministarter geverifieerd worden.

De laad indicator licht knipperend op. Een voor een.

Het aantal indicatielichtjes geeft de batterijcapaciteit van de ministarter aan.

Wanneer de lichtjes vast branden is het laden in pauze of is compleet.

Startinstructies voor het voertuig:
1. Vergewis u ervan dat het aantal indicatie lichtjes niet minder is dan 3.

2. Sluit de rode klem aan op de positieve accupool van het voertuig ( + )

    en sluit de zwarte klem aan op de negatieve accupool van het voertuig ( - ).

3. Sluit de blauwe kabel aan op de uitgangspoort/hulp aansluiting van de starter.

LET OP! Het model miniBatt PRO kan alle types diesel en benzinemotoren
starten met een cilinderinhoud tot 3000cc.

   Het laden van de ministarter miniBatt:
1. Sluit de stekker van de adapter aan op het net van het huis.

2. Sluit 12v 1A aan de ingangspoort van de mini starter aan het andere uiteinde van de adapter.

Of

1. Sluit de adapter voor de automobiel aan op het aanstekers contact.

2. Sluit 12v 1A aan de ingangspoort van de mini starter aan het andere uiteinde

    van de adapter voor het voertuig.

Of

3. Sluit de USB kabel aan een oplader met een USB uitgang aan.

4. Sluit de kabel aan de ingangspoort 5V / 1A aan om het opladen te starten.

A. PRODUCT ONTWERP:

Indicatielichtjes

AAN-UIT Schakelaar

19V 3.5A uitgangspoortDank voor uw keuze voor de ministarter ST van miniBatt
Volg altijd de basis veiligheidsvoorschriften voor het gebruik
van elektrische apparaten.  hand voor gemakkelijke naslag.
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5V 1A ingangspoort

USB 5V 2A  uitgangspoort

12V 1A ingangspoort

LED verlichting

Aansluiting klemmen

Start kabels

Huis adapter Verbindingskabel A

verbindingskabel B

Auto adapter

Indicatie lichtjes

Capaciteit batterij

1 knippert 1 vast 2 vast 3 vast 4 vast


