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1 Indikace nabíjení 6 Port 12V / 12A 11 
Souprava pro připojení + 
pomocný kabel 

2 Tlačítko napájení 7 USB port 5V /4A 12 Kabel USB 

3 Indikace nabíjení 8 
Zásuvka pro počítač 19V 
/ 3,5 A 

13 Elektronické zařízení (12 V) 

4 LED svítilna 9 
Připojení propojovacího 
kabelu 

14 Přívod proudu 

5 
Zásuvka zdroje 
14V / 1A 

10 Propojovací kabely 15 
Zástrčka s kabelem do zá-
suvky pro zapalovač ve vo-
zidle 

 

 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Tato příručka uvádí pokyny pro provoz přístroje a opatření, kterých je nutné dbát pro vaši 
vlastní bezpečnost. Dříve, než začnete přístroj používat, přečtěte si pozorně tyto pokyny a pří-
ručku poté uložte na vhodném místě pro případnou potřebu později. Každý, kdo bude tento 
výrobek používat, by měl tyto napřed pokyny prostudovat a porozumět jim. Jakékoliv úpravy 
přístroje či úkony údržby, které nejsou v příručce popsány, se výslovně nedoporučují. Výrobce 
nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv úrazy či hmotné škody vzniklé nerespektováním po-
kynů uvedených v této příručce.  

V případě jakýchkoliv problémů či nejasností poraďte se s odborníkem, který ovládá správné 
zacházení s přístrojem. Přístroj je možné používat výhradně pro nabíjení vhodných zařízení 
a/nebo startování vozidla a/nebo napájení jiných zařízení za podmínek, které jsou na přístroji 
vyznačeny a uvedeny v příručce. V každém případě je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny. 
V případech nesprávného či nebezpečného užití, výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost.  

Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let či osoby s omezenými fyzickými, smyslovými a 
duševními vlastnostmi, nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pouze pod dohle-
dem, nebo pokud jim bylo náležitě vysvětleno jak přístroj bezpečně používat a pokud si jsou 
vědomy hrozících rizik. Děti nesmějí používat přístroj jako hračku. Bez náležitého dohledu, ne-
smějí děti přístroj čistit či na něm provádět servisní úkony.  
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Nepoužívejte přístroj k dobíjení baterií, které k tomu nejsou určeny (tj. nejsou dobíjecí). Nikdy 
se nepokoušejte dobíjet zamrzlou či poškozenou baterii. 

Přístroj ničím nezakrývejte. 

Přístroj neponechávejte v blízkosti ohně či jej nevystavujte působení jiného tepelného zdroje, 
kdy by jeho teplota mohla překročit 50 0C.  

Přístroj je zařízením třídy III. Automatický režim přístroje a omezení při používání přístroje jsou 
uvedeny v pokynech pro provoz.  

Za žádných okolností nepoužívejte k čištění organická rozpouštědla či jiné agresivní látky. Pří-
stroje je nutné čistit měkkým a suchým hadříkem. 

Příslušné předpisy a nařízení: 

• Přístroj splňuje podmínky příslušných směrnic EU. 

• Přístroj nese označení certifikační shody pro Euroasijskou hospodářskou unii (EAC). 

Likvidace výrobku: 

• Výrobek je nutné likvidovat ve schváleném recyklačním zařízení. Přístroj nepatří do komu-
nálního odpadu.  

• Před sešrotováním přístroje je nutné z něj vyjmout baterii.  

• Před vyjmutím baterie, je nutné přístroj odpojit od přívodu proudu ze sítě.  

 

PROVOZ PŘÍSTROJE  

Pro kontrolu úrovně kapacity vnitřní baterie přístroje FULBOOST stiskněte tlačítko kapacity 

interní baterie . 

Indikace úrovně nabití  

 

Prvky světelné indikace 
1 prvek 

bliká 

1 prvek 
trvale 
svítí 

2 prvky 
trvale 
svítí 

3 prvky 
trvale 
svítí 

4 prvky 
trvale 
svítí 

Kapacita vnitřní bate-
rie přístroje (v %) 

0% 25% 50% 75% 100% 

Při nabíjení přístroje prvky světelné indikace postupně (jeden za druhým) blikají. Počet prvků, 
které jsou rozsvíceny trvale, indikuje úroveň kapacity vnitřní baterie přístroje FULBOOST. Poté 
co je vnitřní baterie přístroje plně nabita, nebo je po nabití v pohotovostním stavu, svítí 
všechny prvky světelné indikace.  

 POZOR! PŘÍSTROJ FULBOOST dobijte před jeho prvým použitím a poté po každém 
jeho použití.  
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DOBÍJENÍ VNITŘNÍ BATERIE PŘÍSTROJE 

  

 

1. Připojte hlavní přívod proudu k síti (v domácnosti).  
2. Připojte druhý konec přívodu k přístroji FULBOOST 14 
V/1 A a zahajte dobíjení. 
 

 NEBO 

 

 
1. Připojte adaptér do zásuvky zapalovače cigaret ve vo-
zidle.  
2. Připojte druhý konec přívodu k přístroji FULBOOST 14 
V/1 A a zahajte dobíjení z akumulátoru vozidla. 
 

 
 

DOBÍJENÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ  

 

 

1. Připojte kabel s konektory k přístroji FULBOOST k SB 
portu 5 V /  4 A  
2. Zvolte kabel opatřený konektorem, který odpovídá 
vašemu mobilnímu telefonu  či tabletu a zastrčte jej do 
příslušné zásuvky.  
3. Přístroj FULBOOST začne mobilní telefon či tablet au-
tomaticky dobíjet.  

 

NASTARTOVÁNÍ VOZIDLA  

Přístroj slouží k nouzovému nastartování vozidla vybaveného zážehovým či vznětovým moto-
rem s 12 V elektrickou výzbrojí. 

Pro nastartování vozidla postupujte následovně: 

  POZOR! Pokud je napětí na přístroji FULBOOST nižší než napětí na akumulátoru 
vozidla, přístroj nebude fungovat! 
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Připojte propojovací kabel na konektor výstupu proudu 
z přístroje FULBOOST.  

 

 

Pokud kontrolky „Start“ a „Error“ střídavě blikají (prvá ze-
leně a druhá červeně) je přístroj připraven. Pokud svítí 
pouze červená kontrolka, napětí na vnitřní baterii přístroje 
FULBOOST je příliš nízké. V takovém případě je nutné pří-
stroj napřed dobít.  

 

 

Ujistěte se, že přístroj FULBOOST řádně dobit – to si ověříte 
z počtu prvků světelné indikace, které trvale svítí (viz strana  
3); podmínkou pro nastartování vozidla jsou alespoň TŘI sví-
tící prvky.  

 

 

1. Připojte ČERVENOU svorku na kladný pól (+) akumulá-
toru vozidla. 
2.  Připojte ČERNOU svorku na záporný pól (-) akumulátoru 
vozidla. 

 

 

Pokud zůstane zelená kontrolka „Start“ svítit a červená 
kontrolka „Error“ zhasne, pak je vše v pořádku. Zelená kon-
trolka „Start“ bude poté svítit po dobu 30 sekund, takže uži-
vatel bude mít 30 sekund na to, aby mohl jít vozidlo nastar-
tovat. 
(Pokud po této době nedojde k žádné činnosti, propojovací 
kabel bude odpojen a kontrolky „Start“ a „Error“ začnou 
střídavě blikat. V takovém případě je nutné propojovací ka-
bel vytáhnout ven ze zásuvky a opětovně jej zapojit zpět).  
Pokud svítí pouze kontrolka „Error“, není možné vozidlo 
startovat. 

 

 

Při startování vozidla bliká kontrolka „Error“ a přístroj vy-
dává zvukovou signalizaci (bzučák). 
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Jakmile je motor startovaného vozidla spuštěn, okamžitě 
odejměte obě svorky z pólů akumulátoru vozidla a rovněž 
vytáhněte propojovací kabel z konektoru přístroje.  

 

POUŽITÍ PŘÍSTROJE JAKO ZDROJE NAPÁJENÍ 

 

1. Připojte pomocný kabel k portu 19V 3,5 A přístroje FUL-
BOOST (pro PC).  
2. Zvolte odpovídající připojení k vašemu notebooku pro-
střednictvím pomocného kabelu. Kabel připojte.  
3. Pomocný kabel musí být správně připojen do napájecí zá-
suvky vašeho notebooku.  
4. Stiskněte tlačítko ON, čímž se spustí dobíjení notebooku. 

 

 

1. Zasuňte konektor pomocného kabelu (není součástí do-
dávky) do  portu 12V/12A přístroje FULBOOST. 
2. Zasuňte druhý konektor pomocného kabelu (není sou-
částí dodávky) do vašeho 12 V elektronického zařízení.  
3. Stiskněte tlačítko napájení.    

 

FUNKCE ELEKTRICKÉ SVÍTILNY  

 

 1. Pro aktivaci LED svítilny, stiskněte tlačítko napájení a po-
držte jej po dobu tří sekund. 
2. Následovně krátkými stisky tohoto tlačítka můžete přepí-
nat režimy svícení; celkem jsou čtyři: trvalé svícení, blikání, 
výstražné SOS a vypnuto OFF.    

 

OCHRANNÉ PRVKY PŘÍSTROJE 

Přístroj je chráněn proti zkratu, přetížení, úplnému vybití a nesprávné záměně polarity.  
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VYHLEDÁVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD 

 Příznak poruchy Možná příčina   

1 Při stisknutí tlačítka 
ON/OFF není žádná ode-
zva 

Přístroj FULBOOST je vybitý Přístroj znovu nabijte (viz str. 4) 

2 Svítí kontrolka „Error“ 
při zapojeném propojo-
vacím kabelu 

Vnitřní baterie přístroje má 
nižší napětí než 11 V 

Přístroj znovu dobijte 

3 

Svítí červená kontrolka 
„Error“ a je spuštěna vý-
stražná akustická signali-
zace (bzučák) 

Nesprávná záměna polarity Zkontroluje správné připojení svorek a 
propojovací kabel podle potřeby od-
pojte a znovu připojte 

Zkrat Zkontroluje správné připojení svorek a 
propojovací kabel podle potřeby od-
pojte a znovu připojte 

Svorky byly ponechány na ba-
terii vozidla 

Obě svorky okamžitě odpojte od bate-
rie po spuštění motoru vozidla; chrá-
níte tím přístroj před poškozením.  

4 Při připojení k notebo-
oku, se přístroj zahřívá 

 Vyjměte baterii z notebooku, nebo od-
pojte přístroj FULBOOST na dobu 5 mi-
nut a pak jej znovu připojte 

 

 

 

 

 


