
Miten Pikakäynnistän auton jos akku on tyhjä? 

1. Liitä Pikakäynnistys kaapeli auton akkuun. PUNAINEN puristin positiiviseen "+" napaan ja MUSTA puristin

negatiiviseen liittimeen "-" 

2. Kytke Pikakäynnistyskaapeli jumpstart liittimeen AMG6S akussa.

3. Paina On-/ Off nappia  akussa kunnes sininen akun merkkivalo on päällä (varmista että AMG6 akun taso 
on  

yli 75% eli vähintään 3 valoa palaa jotta pikakäynnistys onnistuu). 

4. Yritä nyt käynnistää moottori.

5. Kun moottori käynnistyy, irroita kaapeli (MUSTA puristin ensin, jonka jälkeen PUNAINEN puristin) 
auton 

akusta n.30 sekunnissa. 

Usein kysytyt kysymykset (FAQ) ja JumpsPower ™ AMG6 

K: Mitkä ovat tärkeimmät JumpsPowerin ™ ominaisuudet? 

V: JumpsPower ™ on kannettava minilaite, jolla voit käynnistää auton jos auton akku on tyhjä mukana 

tulevalla starttikaapelilla. Sitä voidaan myös käyttää päivittäin latauslaitteena kannettavien elektronisten 

laitteiden, kuten älypuhelimet, tabletit, kannettavat pelikonsolit, digitaalikamerat, Bluetooth-kuulokkeet 

jne. Siinä on myös sisäänrakennettu LED-valo, jota voidaan käyttää taskulamppuna. 

K: Mitkä ovat tärkeimmät erot JumpsPower ™ verrattuna muihin samanlaisiin tuotteisiin markkinoilla? 

V: JumpsPower ™ on Austraalialainen yritys ja tuotemerkki, joka on saanut

useita kansainvälisiä Turvallisuussertifiointeja, kuten FCC, CE, ROHS, EMC, KTT, YK 38,3. Tupla napaisuus-

suojaus ja Ylilataus- / Ylipurkaussuojaus tekevät siitä turvallisen käyttää. 

AMG 6S on maailman pienin ja ohuin ultrakevyt kannettava minikäynnistin. Sen paino on 40 kertaa 
pienempi  

kuin perinteisten tilaa vievien apukäynnistimien. 

Lisäksi sen käyttämän US LinearChipsetin, ansiosta hyötysuhde on jopa 93-95%. Se voidaan helposti ladata 
USB  portista

tai auto adapterin kautta. 

K: Miten sammuttaa JumpsPower ™ käytön jälkeen? 

V: JumpsPower ™ :issa on automaattinen virrankatkaisu ominaisuus. Kun kytketty elektroniikkalaite on 

ladattu  

täyteen, JumpsPower ™ sammuttaa automaattisesti latauksen ja siirtyy nukkumistilaan. 

K: Kuinka kauan kestää JumpsPower ™ täyteen lataaminen? 



V: Se kestää noin 3-4 tuntia  5V / 2A-tuloporttin kautta. Jos USB-sovitin on 5V / 1A, se voi kestää 10-12 

tuntia. 

K: Voiko väärinpäin kytketyt starttikaapelit vaurioittaa ajoneuvoa? 

A: EI, JumpsPower ™ on erittäin turvallinen, "Tupla Napaisuuden suojaus". Jos vahingossa kytket punaisen 

ja  

mustan kaapelin kiinnittimet väärinpäin terminaalin ja yrität startata ajoneuvoa, laite  katkaisee  

välittömästi virran ja estää vahinkojen sattumisen ja estäen ajoneuvon vaurioitumisen. 

K: Mitä jos laite ei käynnistä ajoneuvoa? 

V: Jos JumpsPower ™ ei käynnistä moottoria, odota vähintään 15 sekuntia, ennen kuin yrität uudelleen. On 

myös  

erittäin suositeltavaa vaihtaa auton akku 2-3 vuoden välein. 

K: Kuinka kauan kestää matkapuhelimen täyteen lataaminen? 

V: Se kestää vain noin 1 tunnin. 

K: Kuinka monta kertaa voi JumpsPower ™ käynnistää ajoneuvon? 

V: Noin 10-20 kertaa 100% täyteen ladatulla akulla. Tulokset voivat vaihdella käytön ja ajoneuvon 

moottorin  

iskutilavuuden mukaan. 

K: Kuinka pitkä on JumpsPower ™ valmiusaika? 

V: Tyypillinen valmiusaika on JumpsPower ™ on jopa 6 kk, jos se on ladattu täyteen. On suositeltavaa 

ladata JumpsPower ™ 3 kuukauden välein ja pidentää sen käyttöikää. Tulos voi vaihdella käytön mukaan. 

K: Miten varastoidaan JumpsPower ™? 

V: Älä altista laitetta kuumuudelle, äläkä säilytä paikassa jossa lämpötila voi ylittää 60 ℃ .

Jos tarvitset lisätietoa, ota yhteyttä asiakaspalveluun. 
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