


Funktioner

Hjälp Start 

Dual USB Typ-C 

Mobil Power Bank

LED Ficklampa Varnings lampa

Portabel Design



Introduktion Svenska

Välkommen och tack för Ert val av The Battery EasyStart. Vi 
hoppas produkten kommer uppfylla era förväntningar..

Bli bekant med produkten och dess funktioner genom att 
studera denna manual i sin helhet innan den tas i bruk. Spara 
manualen för framtida studier.
Särskild uppmärksamhet skall läggas på informationen om 
produktens säkerhet samt följa dessa. Personlig skada eller 
skada på annan utrustning kan uppstå om man inte följer 
dessa anvisningar.
Den här produkten skall endast användas vad den är avsedd 
för. Tillverkare samt importör tar ej något ansvar för produkten 
om den används på något annat sätt.

NOTERA!



Generell säkerhetsinformation

Den här produkten får ej användas av barn eller minderårig.
Tillverkare och importör är fri från ansvar för skador uppkom-
na genom:
• Felaktig ihopkoppling eller användande.
• Skador på produkten från externa object. Tryck och slag.
• Förändringar/modifieringar av produkten.
• Annat användande som den ej är avsedd för.
• Skador på produkten orsakad av felaktigt användande.
• Obehörigt öppnande av produkten.

Varning!

• Produkten skall förvaras på ett säkert sätt och ej utsättas för 
väta från vatten eller andra vätskor vilket kan leda till 
kortslutning eller elektrisk chock.

Fara för elektrisk chock!

Dessa instruktioner skall följas för att undvika uppkomst av 
el-chock, brand och/eller kroppsskada.



Fara för elektrisk chock!

Fara för skada!

Varning för skada!

Försäkra Er om att kontakter och kablar är skyddde mot fukt. 
Koppla aldrig kablage till produkten vid hög luftfuktighet..
Berör aldrig anslutningsterminaler/poler samtidigt som     
produkten används. 
Demontera samtliga kablage direkt efter start.
Använd aldrig skadad produkt eller kablage.
Det är förbjudet att demontera eller reparera produkten. 
Lämna in den till behörig reparatör.

Ladda produkten endast när övrigt kablage är demonterat.
Koppla aldrig någon annan utrustning till produktens 
utgående startterminaler.
Demontera aldrig startkablaget genom att dra I det.

Använd aldrig produkten för att starta bilar med torrcell 
batteri.

Använd aldrig produkten om Ni tappat den mot betonggolv,etc.



ALDRIG MER än 3st startförsök efter varandra. Produkten 
kan skadas av överhettning. Vänta 2 min. och försök igen. 
Även kablaget kan bli överhettat.
Läs manualen innan du använder produkten.
Den här produkten skall endast användas på fordon med 
12V el system
Produkten skall användas med största försiktighet.
Använd inte produkten om kablage och anslutningar är 
skadade.
Lämna aldrig produketen till fordonets batteri när motorn 
startats..
Produkten skall endast användas tillsammans med 
medföljande kablage..
Den BLÅ anslutningskontakten kan smälta om den ej är 
ordentligt ansluten.
Fordonsbatteriets anslutningspoler skall vara ordenligt 
renjgorda innan produkten ansluts.
Produkten (startbooster) skall avlägsnas inom 30 sekunder 
efter de tatt motorn startats.
Koppla ALDRIG samman startkabelklämmorna.
3 eller 4 laddningsindikatorer skall lysa vid startförsök.
Produkten får EJ användas som leksak.
Produkten får EJ fukt och väta.
Får EJ användas I explosive miljöer, vid bensinångor,etc.
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Säkerhetsinstruktioner vid användande



Det är förbjudet att demontera eller reparera produkten på 
egen hand. Lämna in den till behörig reparatör.
Exponera EJ produkten för extrem hetta eller eld.
Avlägsna ringar, halsband innan Ni använder produkten.
Tappa ej produkten mot hart underlag. Undersök innan 
användande.
Får ej utsättas för temperatur 70C eller däröver.
Skall laddas I temperaturområde 0C – 60C
Ladda med medföljande kablage och din egen telefon 
laddare.
Ladda ej produkten samtidigt som du startar en motor.
Uppstår läckage från produkten, så skall den lämnas till 
återvinning.
Vid läckage, undvik kontakt med hud och ögon. Skölj rikligt 
med vatten. Uppsök läkare.
Den här produkten innehåller litiumbatteri. När produkten 
är förbrukad så skall den lämnas till returstation för 
återvinning.
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Laddningsindikator

100% laddad
80% status
60% status
40% status
20% status
Mindre än 5% laddning 1 indikator blinkar

5 indikatorer
4 indikatorer
3 indikatorer
2 indikatorer
1 indikator

Funktioner

Lampans funktion
Aktivera lampknappen ca. 3sek=lampanlyser. Ändra 
lampans function genom återigen aktivera lampknappen. 
Håll ner knappen mer ärn 3 sek. Lampan slocknar
Laddning från USB utgångar
Aktivera strömbrytarknappen och anslut vad som skall 
laddas från USB utgångar.
Ladda produkten, Easy Start
Använd medföljande laddkabel, typ C och din egen 
mobiltelefon laddare. Övervaka alltid laddningen. Ladda 
aldrig under natten.
Förvaring
Förvara den fullt laddat. Ladda var 3:e månad.
Start funktioner
Läs avsnitt om start kablaget.
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Startkablage och start instruktion

Undvik personlig skada. Koppla ALDRIG samman startkabel 
klämmor..

Aktivera Easy Start och försäkra Er om att den har minst 40% 
laddning. Om inte. Ladda den..

Använd endast medföljande startkablage..

Steg 1
Anslut/koppla startkablaget till den utgång 
den blå kontakten på kablaget passar i.

Steg 2
Koppla RÖD klämma till batteriets (+) pol 
och SVART klämma till batteriets negativ 
(-) pol.

EC5 connector

LED dispaly

Negative wire clip
(black)

Positive wire clip
(Red)



Steg 3
Starta motorn.
Vänta 60 sekunder mellan varje 
startförsök.

Steg 4
När motorn startats. Demontera 
Startkablage från startbooster först.

Innehåll, omfattning

Start booster Startkablage

Fodral

Laddkabel Bruksanvisni



Funktion knappar, ingångar/utgångar

1. LED knapp

2. Aktiverings knapp

3. Energi indikator

4. Ingång startkablage

5. DC utgång 12-16.8/10A

6. Typ-C: 5V/2A lngång laddn

7. USB utgångar, 5V/2,1A

8. LED lampa:
    Torch Light / SOS/ Strobe



Ladda telefoner eller läsplattor

1.Välj USB utgång 1 eller 2
2.Anslut telefon eller annan utrustning

Aktivera lamp knappen ca. 
3sek. Lampan tänds. Tryck 
en gång till för SOS lyse. 
En gång till för Strob sken. 
Håll in ca. 3 sek. Lampan 
släckes.

Återladda produkten

Funktioner LED lampa

Lokalisera korrekt ingång

USB Charging

USB-C Charging

Wall Charging



Produkt specification

Modell Nr.: ES-1000A

Dimension: 200.5x98.6x38.7mm

Start Ström: 1000Amp

Ladd ingång: 5V/2A

Livslängd: 1000 cykler

Kapacitet: 59.2Wh/16000mAh

Peak Ström:: 2000Amp

Utgång: 5V/2.1A

Startar motorer @12V: 7.0L Bensin / 6.5L Diesel

Giftigt innehåll

Sammansättning och mängd av giftiga och skadliga ämnen.

0: lndikerar innehållet av farliga ämnen I alla homogena 
material ligger under MCV gränsen som anges i Standard 
2002/95/EC(RoHs).

Pb
0

Hg
0

Cd
0

Cr(Vi)
0

PBB
0

PBDE
0

Varning

Försäkra Er om att den blå startkabel pluggen är ordentligt 
ansluten.
Batteripoler skall vara rena och startkablaget korrekt och 
ordentligt anslutet. Aldrig mer än 3 startförsök efter 
varandra.
KOPPLA INTE samman startkabel klämmor.
DEMONTERA ALDRIG produkten.
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Var aktsam vid användning av denna produkt.
Får EJ användas av barn eller minderårig.

FÅR EJ ANVÄNDAS som leksak.
FÅR EJ utsättas för fukt och väta.
FÅR EJ doppas I vatten.
FÅR EJ brukas I explosive atmosfär eller I närheten av eld.
FÅR EJ modifieras eller demonteras.
FÅR EJ utsättas för hetta.
FÅR EJ förvaras där temperaturen kan nå eller överstiga 70° 
C. Ladda endast produkten i temperaturområdet 0° C till 40° 
C. 

Vid extrema förhållanden kan läckge uppstå från produkten. 
Undvik kontakt med hud och ögon. Skölj rikligt med vatten. 
Vid behov, uppsök läkare.

När produkten är förbrukad, skall den lämnas till returstation 
för återvinning.



Enligt konsumentlagen och köplagen beroende på köpare.
Garantin gäller ursprungsköparen mot uppvisande av 
kvitto.
Garantin gäller inte vid felaktigt användande, fysisk 
påverkan, försök till demontering eller reparation av 
obehörig person.
Garanti eller produktansvar gäller inte vid händelser som 
leder till skador orsakade av felaktigt användande samt 
användande utanför denna manual´s beskrivning.
Vid reparation eller utbyte av produkten fortsätter garantin 
löpa från inköpsdatum.
Batteriet I produkten är en förbrukningsvara och kan 
förbrukas före garantitidens utgång.

Kund support/service:
AB Super-X
+46 (0)703200493
info@superx.se

Tillverkare
Guangdong Boltpower Energy
www.boltpowergroup.com
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Garanti




