
 

Gebruiksaanwijzing Multifunctionele Starthulp 

 

 

1.  LED-display    6. energie display  

2. 19 V  uitgang display    7. tastschakelaar 

3. 16 V uitgang display    8. 5V 0,1-2,1A USB-aansluiting 

4. 12 V uitgang display    9. 12V 1A ladingsingang 

5. 12/16/19 V 2 A - 3,5 A aansluiting  10. hoofdschakelaar 

      11. 12 V autostart-aansluiting 

 

 

 

 



Handleiding 

 

Toestel opladen  

 

1. Sluit de adapter aan op de 15V ingang (9) van het toestel aan.  

2. Stop de passende adapter in het stopcontact.  

 

 

OF 

1. Sluit het einde van de auto-oplader aan het stopcontact van de sigarettenaansteker aan.  

2. Verbind het andere einde van de auto-oplader met het starthulp toestel.  

 

12 V Auto Starter 



1. Let erop dat de laadtoestand van de starthulp niet minder dan 75% bedraagt. 3 of meer leds flikkeren op.  

  

 

 

2. Verbind de positieve pool van de accu met de rode klem en de negatieve pool met de zwarte klem:  

 

3. Sluit de toestelverbinder aan de 12 V  STARTER-aansluiting van het product aan: 

 

4. Zet de schakelaar op  „ON“ (AAN) en start het voertuig:  

 

5. Zodra het voertuig gestart is onmiddellijk de startkabel losnemen.   



 

 

Laden van 5V- digitale toestellen  

 

1. Zet de startschakelaar op   „ON“ (AAN). 

2. Kies een voor het digitale toestel passende, met de 5V USB-aansluiting van de starter compatibele 
oplaadaansluiting van de starter.   

3. Sluit de fase-verbinder aan het digitale toestel aan (b.v. tablet, PC, smartphone, bluetooth headset of 
andere elektrische toestellen).  

4. Het intelligente herkenningssysteem maakt het automatisch opladen van telefoon, tablet, PC, of 
andere elektrische toestellen mogelijk.    

Voorbeeld: Opladen van een  iPhones/iPads:  

 

 

 

 



Opladen van een 12V/16V/19 V-laptop 

1. Zet de aan/uit schakelaar op  „ON“ (AAN). 

2. Door kort op de startschakelaar te drukken kunt u het voltage (elektrische spanning) instellen. Het  
overeenkomstige display flikkert op. Controleer de voltage van uw laptop, omdat op de markt 
verschillende spanningen worden aangeboden.   

3. Kies de overeenkomstige ladingsaansluiting en verbind de laptop met de starthulp.  

Voorbeeld:  Opladen van een 19V-laptop: 

  

 

boven links: Spanning display  

boven rechts:  Veranderen van de voltage is mogelijk door licht op deze schakelaar te drukken.  

beneden: Draai de startschakelaar op  „ON“ (AAN). 

 

Inschakelen van de der LED-noodverlichting 

 

1. Zet de startschakelaar op  „ON“ (AAN).      

2. Door 3 seconden op de startschakelaar te drukken  wordt de LED-lamp op continuverlichting gezet.  

3. Door de startschakelaar een keer kort in werking te stellen schakelt het lichtsignaal aan.  

4. Door opnieuw de startschakelaar kort in werking te stellen schakelt de SOS verlichting aan.  

 



 

Door het 3 seconden lang drukken van deze schakelaar schakelt de LED-verlichting aan.   

 

Zet de startschakelaar op  „ON“ (AAN). 

Zet de schakelaar op  „OFF“ (UIT) als het product gedurende een langere periode niet gebruikt wordt.   
Anders kan spanningsverlies optreden.  

 

BEDIENING VAN DE CONTROLELAMP  

Druk op de startschakelaar om de laadtoestand te controleren. De aangegeven data zijn overeenkomstig 
met de percentage van het daadwerkelijke vermogen (25%, 50%, 75%, 100%). 

Het display flikkert tijdens het opladen.  

LIJST VAN TOEBEHOREN  

 

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 
NAAM Hoofd 

toestel 
USB 
oplaad 
kabel 

Laptop 
Oplaad 
kabel 

12 V 
oplader 

Auto- 
oplader 

Akku-
klemm
en 

handleiding certificaat 

Aantal 1 1 4 1 1 1 1 1 
 

Let op: Toebehoren zijn onderdeel van de verpakking.   

 

PORBLEMEN OPLOSSEN 

 

Als problemen niet kunnen worden opgelost, staak het gebruik van de starthulp a.u.b. en neem contact 
met de leverancier op bij wie u het toestel  heeft gekocht.  



Probleem Oorzaak Oplossing 
Het energievermogen van het 
toestel wordt met 100% 
aangegeven hoewel het tijdens 
het opladen niet volledig heeft 
opgeladen.   

Bij het beëindigen van het laden 
flikkeren op het toestel vier 
lampjes op. Dat betekent dat  
het toestel voor de helft is 
opgeladen. Deze stand wordt 
aanbevolen als het toestel langer 
niet gebruikt wordt.  

Trek de oplaadstekker eruit en 
probeer het opnieuw.   

Bij het bedienen van de AAN-
UIT-schakelaar gebeurt niets.  

De laagspanningsbeveiliging van 
het toestel is geactiveerd en het 
toestel kan niet worden 
ingeschakeld.    

Om het toestel te activeren stop 
de oplaadstekker  in de 12V-
ingangsaansluiting. 

 

 

WAARSCHUWING 

 

1. Uit veiligheidsredenen verwijder de starthulp zo snel mogelijk nadat u het voertuig heeft opgestart.  

2. Uit veiligheidsredenen verbind de twee klemmen niet onmiddellijk als ze met het ingeschakelde 
toestel verbonden zijn.  

3. Uit veiligheidsredenen mag het toestel niet gedemonteerd worden.  

4. Demonteer het toestel niet -anders komt de garantie te vervallen.   

 

- Gebruik het toestel  niet in de badkamer, in andere natte ruimtes  of in de nabijheid van wateren.  

- Bouw het toestel niet om en demonteer het niet.   

- Berg het toestel buiten bereik van kinderen  op.   

- Verander de aansluitingen voor uitgang en ingang niet.   

- Verbrand het product niet.  

- Gebruik de starthulp niet voor het opladen van toestellen met lage elektrische spanning.   

- De bedrijfstemperatuur tijdens het opladen moet tussen de  0°C en 40°C liggen. 

- Bescherm het product tegen stoten en laat het niet vallen.  

- Als er bij het opladen problemen optreden neem dan contact op met uw leverancier.   

- Berg het product niet in de nabijheid van brandbare voorwerpen (bedden of tapijten) op.  



- Als de vloeistof die het toestel bevat in de ogen terecht komt, wrijf dan de ogen niet en spoel ze 
onmiddellijk met schoon water. 

- Mocht het product verhit of verkleurd raken, gebruik het dan niet. Het gevaar bestaat dat  vloeistof of 
rook vrijkomt en dat het product begint te branden.  

- Als het product voor een langere periode ongebruikt wordt opgeborgen, ontlaad het dan eens in het 
kwartaal.   

 

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ): 

1. Hoe schakel je het toestel uit? 

Het toestel is voorzien van een intelligent herkenningssysteem voor toestellen. Als het niet oplaadt, of 
het opladen is voltooid, schakelt het toestel automatisch uit. Zo wordt verlies van elektriciteit 
voorkomen en de levensduur van het toestel wordt verlengd.   

2. Hoe lang duurt het totdat het toestel volledig is opgeladen?  

Bij gebruik van de geleverde  12V/1A ofwel 15V/1A laadapparatuur duurt het tussen de 3 en 5 uur totdat 
het toestel volledig is opgeladen.   

3. Hoe lang duurt het totdat een mobiele telefoon is opgeladen?  

Dankzij het intelligent managementsysteem, het herkenningssysteem voor toestellen en het matching-
systeem met de meest veilige stroomsterkte bij het opladen van digitale toestellen wordt een maximale 
stroomsterkte van 2,1A bereikt. De mobiele telefoon is binnen 1-2 uur opgeladen.   

4. Hoe vaak kan met een volledig opgeladen toestel (100%) een voertuig worden opgestart?  

Afhankelijk van de cilinderinhoud en motortype kan het apparaat met onderbrekingen voertuigen met 
een benzinemotor met een  cilinderinhoud van maximaal 3,0 meer dan 30 keer achter elkaar opstarten.   

5. Hoe moet het apparaat worden opgeborgen als hij niet gebruikt wordt?  

De aanbevolen temperatuur ligt tussen 0 °C en 40 °C. De apparaat niet in de nabijheid van vloeistoffen, 
open vuur of hete voorwerpen opbergen. Droog opbergen. De opbergduur bedraagt 3-6 maanden. Graag 
het apparaat om de 3 maanden opladen om de levensduur van het product te verlengen.  

6. Hoe lang kan het toestel worden opgeborgen en daarmee een voertuig opgestart worden als het na 
volledig opladen niet werd gebruikt?  

Als het product tijdens een periode van 3-6 maanden  niet gebruikt wordt en als het nog meer dan 75% 
laadtoestand heeft, kan daarmee gewoonlijk een voertuig gestart worden 

 



7. Wat is te doen als het niet lukt met het toestel  een voertuig te starten? 

1) Controleer  het beschikbare vermogen van de starter en controleer of minimaal 3 led’s flikkeren 
(75% vermogen) om daarmee het voertuig te starten. 

 
2) Controleer of de klemmen vast zitten en de plus- en min pool op de juiste manier zijn aangesloten. Op 
de correcte manier verbonden zijn rood met rood respectievelijk  zwart met zwart, de plus en min 
klemmen van het toestel  met de plus en min klemmen van het voertuig. Verbind de  EC5-aansluiting van 
het toestel, draai de contactsleutel en start het voertuig een keer. Als dit niet lukt, wacht enkele 
seconden voordat u het opnieuw probeert.  Nadat het voertuig in bedrijf is genomen verwijder de  
klemmen van de accu.   
3) Controleer of de voertuig accu is opgeladen of niet. Als hij opgeladen is ga dan verder zoals onder 
paragraaf 2)  beschreven om het voertuig te starten. De autoaccu wordt dan automatisch opgeladen.  

 beveiliging spanningsstabilisatie 

regleraar contacttemperatuur 

 regelaar ontladingsbeveiliging 

 schakelaar overladingsbeveiliging 

Regelaar tegenstroomladingsbeveiliging 



regelaar ladingsnormalisatie 

kortsluitingsbeveiliging 

 

kwaliteit commitment 

verzekerd voor  12 Millionen RMB 

Standaard: GB/T 18287-2000 

De kwaliteit van onze producten is gegarandeerd door   PICC Property en Casualty Company Limited . 

 

 

 

GARANTIECERTIFICAAT 

Wij bieden voor dit product een garantie van 2 maanden vanaf aankoop.   

 

Garantievoorwaarden: 

Om garantie te kunnen inroepen,  overleg het ingevulde garantieformulier. Wij bieden voor dit product 
een garantie van 2 maanden vanaf aankoop.   

 

Garantiekader: 

De garantie omvat kwaliteitsgebreken bij normaal gebruik.   



In het geval van productbeschadigingen als gevolg van foutief gebruik kunnen we geen garantie 
verlenen.  Bij gedemonteerde producten komt de garantie te vervallen. Hetzelfde geldt als de 
productsticker is verwijderd.   

We bieden bij productgebreken, die niet onder de garantie vallen, een reparatie-en onderhoudsservice 
aan. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de opdrachtgever.   

 

Type-Nr.  Serie-Nr.  
Datum aankoop  Datum reparatie   
Naam klant   Telefoon nummer  
Adres klant  
Verkoop unit   

Beschrijving  storingen 
 
 

 

 


