
70mai Jump Starter 
Uživatelský manuál 

 

 

 
Popis produktu 
1,  Indikace stavu baterie 
2, Zapínací tlačítko 
3, USB výstup 5V 2.4A 
4, USB-C výstup 5V 2A 
5, LED svítilna 
6, 12V výstup pro startovací kabely 
7, Svorky na autobaterii 
8, Konektor pro připojení svorek 
9, Indikace Červená 
10, Indikace Zelená 
11, Boost tlačítko 
 
Indikace stavu baterie 
Určuje se podle počtu svítících indikačních diod 
Pokud svítí: 
Žádná dioda: baterie 0% 
Jedna dioda: baterie 25% 
Dvě diody: 50% 
Tři diody: 75% 
Čtyři diody: 100% 
 
Při nabíjení blikají postupně diody podle 
aktuálního stavu nabíjení, např pokud blikají při 
nabíjení dvě diody je stav nabíjení 50% 
 
Použití jako powerbanka 
Zařízení lze použít také jako powerbanku, do 
výstupů USB nebo USB-C lze zapojit standartně 
například telefon, tablet atp jako do běžného USB 
portu nebo nabíječky. Po zapojení kabelu do USB 

a do nabíjeného zařízení stiskněte zapínací 
tlačítko pro zahájení nabíjení. 
 
Použití jako JumpStarter 
Odkryjte krytku konektoru (6) a zapojte do ní 
propojovací kabel k autobaterii. Svorky na 
autobaterii připojte správně podle polarity 
Červenou svorku na + a černou svorku na –  
Po správném spojení se rozsvítí zelená indikace 
(10). 
Pokud se rozsvítí červená indikace a zazní signál, 
ujistěte se, že je správně zapojená polarita na 
autobaterii. 
Pokud zelená dioda bliká a slyšíte signál, stiskněte 
tlačítko Boost (11) a počkejte, než zelená indikace 
přestane blikat. 
Pokud nesvítí žádná indikace ani není slyšet 
varovný signál, stiskněte Boost tlačítko a vyčkejte, 
než se rozsvítí zelená indikace. 
Nyní můžete vůz nastartovat. 
 
Po nastartování sejměte svorky z autobaterie. 
 
Upozornění 
Přečtěte si pozorně tento manuál 
Jumpstarter po použití vyjměte z motorového 
prostoru 
Zařízení není hračka 
Zařízení nepatří do rukou dětem 
Jumpstarter je určen výhradně pro vozy s 12V 
soustavou 
Používejte pouze příslušenství z balení 
Nespojujte svorky jednu s druhou 
Před připojením svorek očistěte konektory na 
autobaterii 
Nepoužívejte JumpStarer více jak třikrát krátce po 
sobě, hrozí jeho přehřátí 
Nepoužívejte svorky k nabíjení žádných zařízení 
Nevystavujte JumpStarter dešti nebo horku a 
ohni 
Ujistěte se, že při startování nemůže JumpStarter 
spadnout do motorového prostoru 
Nenabíjejte JumpStarter ihned po použití 
 
 


