
 

 

BAT/47872

Afmetingen: 21 x 17,5 x 15,2 cm

Gewicht: 5,2kg

Specificaties Accessoires

Afmetingen: 21 cm (lengte) x 17,5 cm (breedte) x 15.2 cm (Hoogte)

Gewicht:   5.2 Kg

Digitale Meter:  Display Voltage 3-30 Spanning (DC)

LED Lichten: Twee heldere LED-lichten

 A. Om te schijnen onder de motorkap bij het

  aansluiten van Super MiniBooster

 B. Gebruik als een waarschuwing / SOS Signal

Output:  12V (DC) / Max..10A & 5V USB / Max: .2a

Instant Max. Stroom:  1200 Ampère

Opladen Input: (1). AC 100 - 240V adapter, 50/60 Hz, UL, CE, PSE

  (2). DC 12V Charger

Oplaadbare batterij:  Loodzuur batterij DC 12V / 14Ah

Voertuig range: 4/6/V6/V8 cilinder benzinemotor voertuigen tot 6,5 liter   

  en diesel Voertuigen 2,5 liter tot 3,0 liter

De Super MiniBooster wordt geleverd met een AC 100 -240V-12V adapter 

voor gebruik zowel thuis als op de werkplaats en een DC 12V-oplader wordt 

meegeleverd met de Super MiniBooster om deze op te laden met uw auto, boot,

4x4 of camper via de sigarettenaansteker. Dus uw Super MiniBooster is op te 

laden terwijl je onderweg bent en zo klaar voor gebruik op elk moment.

De 12V DC Jack 2,1 mm uitgang met een 12V DC Output kabel heeft meer-

dere toepassingen: voor het opladen van uw mobiele telefoon, een spot licht, 

draagbaar 12V luchtcompressor, een 12V waterkoker, een 12V haardroger, 12V 

dvd-spelers. Via een DC 12V naar AC 240V omvormer, kunt u uw laptop batterij 

opladen - de Super MiniBooster heeft meerdere toepassingen.

De krachtigste 

booster in zijn klasse!

NEW MODEL!

Nieuwe functies

1.  2 ON / OFF schakelaars

2.  Voltage meter

3.  2 USB-poorten

4.  12V DC jack uitgang + kabel voor sigarettenaansteker-uitgang

5.  12V DC oplader

6.  2 klem covers om eventuele kortsluiting te voorkomen



Gebruik

a. Hoe de auto te starten?

1.  Schakel alle elektrisch apparaten op OFF, zoals verlichting, airconditioning,  

 ventilator, Radio, CD, DVD, Radardetector, Verwarmde zetels, enz.

2.  Sluit de rode kabelklem aan de (+) rode positieve terminal van de batterij  

 van het voertuig.

3.  Sluit de zwarte kabelklem op de (-) zwarte negatieve pool van de batterij  

 van het voertuig.

4.  Start het voertuig. Beperk startpogingen tot maximaal 4-5 seconden per  

 keer. Laat de Super MiniBooster afkoelen ong. 3 minuten na mislukte start  

 poging. Als u het voertuig niet kunnen starten na 3 pogingen, stop de

 startprocedure. 

5.  Zodra het voertuig is begonnen, koppel de (+) rode kabel klem en (-) zwarte  

 kabelklem los van de batterijpolen van het voertuig.

b. Hoe de Super-Mini-Booster op te laden?

1.  Draai de onderste / hoofdschakelaar aan.

2.  Sluit de booster op de meegeleverde lader of 12V DC oplader aangesloten op de sigarettenaanstekeraansluiting.

3.  Laad tot de LED groen wordt.

4.  Zet de hoofdschakelaar uit wanneer volledig opgeladen om de levensduur van uw booster te verlengen.

c. Het schakelen van de leds of / en voltmeter of / en USB of / en 12V DC-uitgang

1.  Draai de onderste / hoofdschakelaar ON.

2.  Zet de bovenste schakelaar op 1.

3.  U kunt nu het spanningsniveau controleren van uw booster en / of uw smartphone/ tablet laden via USB of andere apparaten via de 12V DC-uitgang.

4.  Zet beide uit na gebruik.

Super Minibooster
De kleinste booster in de wereld! 


