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1 Indikácia nabíjania 6 Port 12V / 12A 11 
Súprava pre pripojenie + 
pomocný kábel 

2 Tlačidlo napájania 7 USB port 5V /4A 12 Kábel USB 

3 Indikácia nabíjania 8 
Zásuvka pre počítač 19V 
/ 3,5 A 

13 
Elektronické zariadenie (12 
V) 

4 LED svietidlo 9 
Pripojenie prepojova-
cieho kábla 

14 Prívod el. prúdu 

5 
Zásuvka zdroje 
14V / 1A 

10 Prepojovacie káble 15 
Zástrčka s káblom do zá-
suvky pre zapaľovač vo vo-
zidle 

 

 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Táto príručka obsahuje pokyny pre prevádzku prístroja a opatrení, ktorých je nutné dbať pre 
vašu vlastnú bezpečnosť. Skôr, než začnete prístroj používať, prečítajte si pozorne tieto pokyny 
a príručku potom uložte na vhodnom mieste pre prípadnú potrebu neskôr. Každý, kto bude 
tento výrobok používať, by mal tieto pokyny napred preštudovať a porozumieť im. Akékoľvek 
úpravy prístroja či úkony údržby, ktoré nie sú v príručke popísané, sa výslovne neodporúčajú. 
Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek úrazy či hmotné škody vzniknuté nere-
spektovaním pokynov uvedených v tejto príručke.  

V prípade akýchkoľvek problémov či nejasností sa poraďte s odborníkom, ktorý ovláda správne 
zaobchádzanie s prístrojom. Prístroj je možné používať výhradne pre nabíjanie vhodných za-
riadení a / alebo štartovanie vozidla a / alebo napájanie iných zariadení za podmienok, ktoré 
sú na prístroji vyznačené a sú uvedené v príručke. V každom prípade je nutné dodržiavať bez-
pečnostné pokyny. V prípadoch nesprávneho či nebezpečného použitia, výrobca odmieta akú-
koľvek zodpovednosť.  

Tento prístroj môžu používať deti staršie ako 8 rokov alebo osoby s obmedzenými fyzickými, 
zmyslovými a duševnými vlastnosťami, alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, 
iba pod dohľadom, alebo ak im bolo náležite vysvetlené ako prístroj bezpečne používať a ak 
boli oboznámené s hroziacimi rizikami. Deti nesmú používať prístroj ako hračku. Bez náleži-
tého dohľadu, nesmú deti prístroj čistiť či na ňom vykonávať servisné úkony.  
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Nepoužívajte prístroj na dobíjanie batérií, ktoré k tomu nie sú určené (nie sú dobíjacie). Nikdy 
sa nepokúšajte dobíjať zamrznutú či poškodenú batériu. 

Prístroj ničím nezakrývajte. 

Prístroj nenechávajte v blízkosti ohňa či ho nevystavujte pôsobeniu iného tepelného zdroja, 
kedy by jeho teplota mohla prekročiť 50 0C.  

Prístroj je zariadením triedy III. Automatický režim prístroje a obmedzení pri používaní prí-
stroja sú uvedené v pokynoch pre prevádzku.  

Za žiadnych okolností nepoužívajte na čistenie organické rozpúšťadlá či iné agresívne látky. 
Prístroje je nutné čistiť mäkkou a suchou handričkou. 

Príslušné predpisy a nariadenia: 

• Prístroj spĺňa podmienky príslušných smerníc EÚ. 

• Prístroj nesie označenie certifikačnej zhody pre Euroázijsku hospodársku úniu (EAC). 

Likvidácia výrobku: 

• Výrobok je nutné likvidovať v schválenom recyklačnom zariadení. Prístroj nepatrí do ko-
munálneho odpadu.  

• Pred zošrotovaním prístroja je nutné z neho vybrať batériu.  
 

• Pred vybratím batérie, je nutné prístroj odpojiť od prívodu prúdu zo siete. 

 

PREVÁDZKA PRÍSTROJA 

Pre kontrolu úrovne kapacity vnútornej batérie prístroja FULBOOST stlačte tlačidlo kapacity 

internej batérie . 

Indikácia úrovne nabitia  

 

Prvky svetelné indikácie  
1 prvok 

bliká 

1 prvok 
trvalo 
svieti 

2 prvky 
trvalo 
svieti 

3 prvky 
trvalo 
svieti 

4 prvky 
trvalo 
svieti  

Kapacita vnútornej ba-
térie prístroja (v %) 

0% 25% 50% 75% 100% 

Pri nabíjaní prístroja prvky svetelnej indikácie postupne (jeden za druhým) blikajú. Počet prv-
kov, ktoré sú rozsvietené trvalo, indikuje úroveň kapacity vnútornej batérie prístroja FULBO-
OST. Potom čo je vnútorná batéria prístroja plne nabitá, alebo je po nabití v pohotovostnom 
stave, svietia všetky prvky svetelnej indikácie.  

 

POZOR! PRÍSTROJ FULBOOST dobite pred jeho prvým použitím a potom po kaž-
dom jeho použití.  
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DOBÍJANIE VNÚTORNÉ BATÉRIE PRÍSTROJE  

  

 

1. Pripojte hlavný prívod prúdu k sieti (v domácnosti).  
2. Pripojte druhý koniec prívodu k prístroju FULBOOST 
14 V / 1 A a zahájte dobíjanie. 
 

 ALEBO 

 

 
1. Pripojte adaptér do zásuvky zapaľovača cigariet vo 
vozidle.  
2. Pripojte druhý koniec prívodu k prístroju FULBOOST 
14 V / 1 A a zahájte dobíjanie z akumulátora vozidla. 
 

 
 

DOBÍJANIE MOBILNÝCH TELEFÓNOV   

 

 

1. Pripojte kábel s konektormi k prístroju FULBOOST k 
USB portu 5 V / 4 A   
2. Zvoľte kábel opatrený konektorom, ktorý zodpovedá 
vášmu mobilnému telefónu či tabletu a zastrčte ho do 
príslušnej zásuvky.  
3. Prístroj FULBOOST začne mobilný telefón či tablet au-
tomaticky dobíjať.  

 

NAŠTARTOVANIE VOZIDLA  

Prístroj slúži k núdzovému naštartovaniu vozidla vybaveného zážihovým alebo vznetovým mo-
torom s 12 V elektrickou batériou. 

Pre naštartovanie vozidla postupujte nasledovne: 

 

  POZOR! Ak je napätie na prístroji FULBOOST nižšie ako napätie na akumulátore 
vozidla, prístroj nebude fungovať! 
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Pripojte prepojovací kábel na konektor výstupu prúdu z prí-
stroja FULBOOST.  

 

 

Ak indikátory "Štart" a "Error" striedavo blikajú (prvá zelene 
a druhá červeno) je prístroj pripravený. Ak svieti iba červená 
kontrolka, napätie na vnútornej batérii prístroja FULBOOST 
je príliš nízke. V takom prípade je nutné prístroj napred do-
biť.  

 

 

Uistite sa, že prístroj FULBOOST je riadne dobitý - to si ove-
ríte z počtu prvkov svetelné indikácie, ktoré trvalo svieti 
(pozri stranu 3); podmienkou pre naštartovanie vozidlá sú 
aspoň TRI svietiace prvky.  

 

 

1. Pripojte ČERVENÚ svorku na kladný pól (+) akumulátora 
vozidla. 
2.  Pripojte ČIERNU svorku na záporný pól (-) akumulátora 
vozidla. 

 

 

Ak zostane zelená kontrolka "Štart" svietiť a červená kon-
trolka "Error" zhasne, potom je všetko v poriadku. Zelená 
kontrolka "Štart" bude potom svietiť po dobu 30 sekúnd, 
takže užívateľ bude mať 30 sekúnd na to, aby mohol ísť vo-
zidlo naštartovať. 
(Ak po tejto dobe nedôjde k žiadnej činnosti, prepojovací 
kábel bude odpojený a kontrolky "Štart" a "Error" začnú 
striedavo blikať. V takom prípade je nutné prepojovací ká-
bel vytiahnuť von zo zásuvky a opätovne ho zapojiť späť). 
Ak svieti iba kontrolka "Error", nie je možné vozidlo štarto-
vať.  

 

 

Pri štartovaní vozidla bliká kontrolka "Error" a prístroj vy-
dáva zvukovú signalizáciu (bzučiak). 
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Akonáhle je motor startovaného vozidlá spustený, okamžite 
odoberte obe svorky z pólov akumulátora vozidla a tiež vy-
tiahnite prepojovací kábel z konektora prístroja.  

 

POUŽITIE PRÍSTROJA AKO ZDROJA NAPÁJANIA  

 

1. Pripojte pomocný kábel k portu 19V 3,5 A prístroje FUL-
BOOST (pre PC).  
2. Zvoľte adekvátne pripojenie k vášmu notebooku pro-
stredníctvom pomocného kábla. Kábel pripojte.  
3. Pomocný kábel musí byť správne pripojený do napájacej 

zásuvky vášho notebooku. 

4. Stlačte tlačidlo ON, čím sa spustí dobíjanie notebooku. 

 

 

1. Zasuňte konektor pomocného kábla (nie je súčasťou do-
dávky) do portu 12V / 12A prístroja FULBOOST. 
2. Zasuňte druhý konektor pomocného kábla (nie je súčas-
ťou dodávky) do vášho 12 V elektronického zariadenia.  
3. Stlačte tlačidlo napájania.  

 

FUNKCIA EL. SVIETIDLÁ   

 

 1. Pre aktiváciu LED svetlá, stlačte tlačidlo napájania a pri-
držte ho po dobu troch sekúnd. 
2. Nasledovne krátkymi stlačeniami tohto tlačidla môžete 
prepínať režimy svietenia; celkom sú štyri: trvalé svietenie, 
blikanie, varovné SOS a vypnuté OFF.    

 

OCHRANNÉ PRVKY PRÍSTROJA 

Prístroj je chránený proti skratu, preťaženiu, úplnému vybitiu a nesprávne zámene polarity.  
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VYHĽADÁVANIE A ODSTRAŇOVANIE ZÁVAD 

 Príznak poruchy  Možná príčina Riešenie 

1 Pri stlačení tlačidla ON / 
OFF nie je žiadna odozva 

Prístroj FULBOOST je vybitý Prístroj znovu nabite (pozri stranu 4) 

2 Svieti kontrolka "Error" 
pri zapojeni prepojova-
cieho kábla 

Vnútorná batéria prístroja má 
nižšie napätie ako 11 V  

Prístroj znovu nabite (pozri stranu 4) 

3 

Svieti červená kontrolka 
"Error" a je spustená vý-
stražná akustická signali-
zácia (bzučiak) 

Zámena polarity  Skontroluje správne pripojenie svoriek 
a prepojovací kábel podľa potreby od-
pojte a znova pripojte  

Skrat Skontroluje správne pripojenie svoriek 
a prepojovací kábel podľa potreby od-
pojte a znova pripojte  

Svorky boli ponechané na ba-
térii vozidla  

Obe svorky okamžite odpojte od baté-
rie po spusteniu motora vozidla; chrá-
nite tým prístroj pred poškodením.  

4 Pri pripojení k notebo-
oku sa prístroj zahrieva 

 Vyberte batériu z notebooku, alebo 
odpojte prístroj FULBOOST na dobu 5 
minút a potom ho znova pripojte  

 

 

 

 

 


