
BC BOOSTER K1200 AIR - MP/SKOOTTERIN APUKÄYNNISTIN – KÄYTTÖOHJE 

Haluamme kiittää sinua päätöksestäsi ostaa BC BOOSTER K1200 AIR! Huomio aina perusturvallisuusseikat ja 

varotoimet, kun käytät sähkölaitteita. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ja säilytä tämä käyttöohje myöhempää 

käyttöä varten. 

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ 

1. Moottoripyörän apukäynnistin BC BOOSTER K1200 AIR 

2. Eristetyillä puristusliittimillä varustettu käynnistyskaapeli 

3. USB-sovitin sähkölaitteille 

4. Laturi  

5. Autolaturi 12V savukkeensytytinliittimille 

6. Käyttöohje 

VARAUKSEN TILAN OSOITIN 

Paina painiketta tarkistaaksesi apukäynnistimen sisäisen akun varauksen tilan. Syttyvien LEDien lukumäärä 

näyttää tuloksen seuraavasti: 

1 LED: 20% / 2 LEDiä: 40% / 3 LEDiä: 60% / 4 LEDiä: 80% / 5 LEDiä: 100%. 

Osoitin vilkkuu akun kapasiteetin mukaisesti apukäynnistintä ladattaessa. Mitä korkeampi syttyneiden 

LEDien lukumäärä on, sitä korkeampi on laitteen akun varauksen taso. Kaikki LEDit syttyvät, kun laitteen 

akku on ladattu. 

BC BOOSTER K1200 AIR -APUKÄYNNISTIMEN LATAAMINEN 

VAROITUS! SUORITA LAITTEELLE TÄYSI LATAUS HETI HANKITTUASI SEN, JOKAISEN KÄYTTÖKERRAN JÄLKEEN 

JA JOKA KOLMAS KUUKAUSI. 

1. Kytke mukana toimitettu laturi laitteen 12V 1A -liittimeen. 

2. Kytke laturi tavalliseen pistorasiaan. 

Tai 

1. Kytke mukana toimitettu autolaturi laitteen 12V 1A -liittimeen. 

2. Kytke savukkeensytytinadapteri 12V savukkeensytytinliittimeen. 

12V AKULLA VARUSTETUN AJONEUVON KÄYNNISTÄMINEN 

Suorita seuraavat toimenpiteet käynnistääksesi ajoneuvon; älä käytä laitetta sellaisen ajoneuvon 

käynnistämiseen, jossa on yli 20 Ah:n käynnistysakku. 

1. Varmista, että laitteen LED-näytössä palaa vähintään kolme LEDiä. Muussa tapauksessa lataa 

apukäynnistimen akku ennen kuin yrität käynnistää ajoneuvoa. 



2. Kytke PUNAINEN puristusliitin moottoripyörän akun positiiviseen napaan ja MUSTA puristusliitin 

moottoripyörän akun negatiiviseen napaan. 

3.  Kytke puristusliittimillä varustettu johto K1200 AIR -laitteen apukäynnistyslähtöön (Jump Start). 

4. Käynnistä moottoripyörä/skootteri 

5. Heti kun ajoneuvo on käynnistynyt, irrota käynnistyskaapeli BC BOOSTER K1200 AIR -apukäynnistimestä 

(15–20 sekunnin kuluessa).  

6. Irrota punainen ja musta puristusliitin ajoneuvon akun navoista. 

7. VAROITUS!!! ODOTA VÄHINTÄÄN 45 SEKUNTIA ENNEN KUIN YRITÄT KÄYNNISTÄÄ LAITTEELLA TOISEN 

AJONEUVON  

 

VAROITUS!!! AJONEUVON MOOTTORIN KÄYNNISTYTTYÄ, IRROTA KÄYNNISTYSKAAPELI 15–20 SEKUNNIN 

KULUESSA VÄLTTÄÄKSESI LAITTEEN SISÄISEN AKUN VAURIOITUMISEN.  

ÄLÄ NOSTA MOOTTORIN KIERROSLUKEMAA YLI 2 500 rpm:n ENNEN LAITTEEN IRROTTAMISTA.  

VAROITUS! ODOTA VÄHINTÄÄN 45 SEKUNTIA ENNEN KUIN YRITÄT KÄYNNISTÄÄ LAITTEELLA TOISEN 

AJONEUVON.  

ÄLÄ KÄYTÄ LAITETTA SELLAISTEN AJONEUVOJEN KÄYNNISTÄMISEEN, JOISSA ON YLI 20 Ah AKKU!  

 

ÄLYPUHELINTEN, TABLETTIEN JA MUIDEN LAITTEIDEN LATAAMINEN 

1. Kytke monitoiminen USB-sovitin laitteen 5V - 2A -liittimeen 

2. Valitse sopiva liitin ja kytke se älypuhelimeesi, tablettiin, kameraan tai mihin tahansa pieneen 

sähkölaitteeseen, jonka haluat ladata. Voit myös käyttää laitteen mukana toimitettua USB-sovitinta. 

3. JOS KÄYTÄT LAITETTA VARAVIRTALÄHTEENÄ, IRROTA LADATTAVAT LAITTEET, KUN LED-NÄYTÖSSÄ PALAA 

VAIN YKSI LED.  

LED-TASKULAMPPU/HÄTÄVALO 

Paina painike pohjaan kolmen sekunnin ajaksi LED-taskulampun käyttämiseksi. Jatkamalla painikkeen 

painamista voit vaihtaa valon toimintatilaa seuraavassa järjestyksessä: kiinteä valo, vilkkuvalo, SOS. 

F.A.Q. – USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET 

1. Kuinka voin sammuttaa BC BOOSTER K1200 AIR -laitteen? 

BC BOOSTER K1200 AIR sammuu automaattisesti, kun siihen ei ole kytketty laitteita tai kun lataus on 

päättynyt ja LED-taskulamppu ei ole käytössä. 

2. Kuinka kauan BC BOOSTER K1200 AIR -laitteen akun lataaminen täyteen kestää? 

Noin kolme tuntia, jos käytät laitteen mukana toimitettua laturia. 



3. Kuinka monta kertaa voin ladata älypuhelimen akun ennen BC BOOSTER K1200 AIR -laitteen sisäisen 

akun lataamista? 

Laitteen akussa on riittävästi virtaa lataamaan iPhone 3–4 kertaa tai pienemmällä kapasiteetilla varustettu 

puhelin 5–7 kertaa ennen kuin laite on ladattava. 

4. Kuinka monta kertaa voin käynnistää ajoneuvon BC BOOSTER K1200 AIR -laitteella ennen sisäisen akun 

lataamista? 

Noin 10 kertaa. Suosittelemme kuitenkin, että laite ladataan heti kun sen LED-näytössä palaa vähemmän 

kuin kolme LEDiä. 

5. Kuinka pitkään BC BOOSTER K1200 AIR -laitteen akku säilyttää varauksensa?  

BC BOOSTER K1200 AIR on varustettu litiumakulla, joka säilyttää varauksen 6–12 kuukauden ajan. 

Suosittelemme kuitenkin laitteen akun lataamista vähintään kolmen kuukauden välein.  

VIANSELVITYS 

ONGELMA: Laite ei mene päälle, kun painan painiketta 

SYY: Laitteen alijännitesuojaus on aktivoitu tai se on kytketty ajoneuvoon käynnistämistä varten 

RATKAISU: Lataa laite käyttämällä sen mukana toimitettua laturia. 

VAROITUKSET JA TURVALLISUUS 

1. Varmista, että käynnistyskaapelin sininen liitin on kytketty tukevasti BC BOOSTER K1200 AIR -laitteen 

apukäynnistysliittimeen ennen ajoneuvon käynnistämistä. Muussa tapauksessa moottorin käynnistämisessä 

saattaa ilmetä ongelmia tai kaapeli voi vaurioitua, johtaen jopa sinisen liittimen sulamiseen. 

2. Jos moottorin käynnistäminen ei onnistu, tarkista että puristusliittimet on kytketty kunnolla ajoneuvon 

akun napoihin. Tarkista, että ajoneuvon akun navat eivät ole ruosteen tai lian peitossa ja yritä käynnistää 

ajoneuvo uudelleen vasta kun olet puhdistanut navat. ÄLÄ yritä käynnistää ajoneuvoa kolmen 

epäonnistuneen yrityksen jälkeen vaurioiden välttämiseksi, vaan tarkista ajoneuvo muiden ongelmien 

varalta. 

3. Heti kun ajoneuvo on käynnistynyt, irrota puristusliittimillä varustettu kaapeli apukäynnistimestä (15–20 

sekunnin kuluessa), jolloin vältät apukäynnistimen vaurioitumisen. 

4. ÄLÄ kytke punaista ja mustaa puristusliitintä toisiinsa, sillä tämä saattaa aiheuttaa vaurioita ja 

vaaratilanteita. 

5. ÄLÄ pura tai avaa laitetta tai mitään sen osaa, sillä tämä saattaa aiheuttaa vaurioita ja vaaratilanteita. 

Huomioi seuraavat varotoimenpiteet: 

1. BC BOOSTER K1200 AIR -apukäynnistintä ei ole tarkoitettu lasten tai fyysisistä, henkisistä tai 

aistinvaraisista vammoista kärsivien henkilöiden käyttöön, paitsi vastuullisen henkilön läsnä ollessa, joka 

varmistaa laitteen turvallisen käytön Laite ei sovellu leikkikäyttöön. 



2. Älä käytä BC BOOSTER K1200 AIR -laitetta kylpyhuoneessa tai kosteissa paikoissa, joissa se saattaa 

altistua vedelle. 

3. Älä muuntele tai pura laitetta. Tarkista laitteen sekä kaapeleiden kunto ennen käyttöä. 

4. Älä altista laitetta avotulelle tai lämmön lähteille. Älä käytä laitetta palavien nesteiden, kaasun tai pölyn 

läheisyydessä. 

5. Älä heitä laitetta; vältä kovia iskuja tai tärähdyksiä. 

6. Lataa apukäynnistintä vain silloin kun ympäristön lämpötila on välillä 0°C ja 60°C. Älä säilytä laitetta 

paikassa, jossa lämpötila saattaa ylittää 70°C. 

7. Jos laite kuumenee tai sen kotelon väri muuttuu latauksen tai säilytyksen aikana, lopeta laitteen 

käyttö/lataaminen välittömästi. Apukäynnistin saattaa turvota tai tuottaa savua. 

8. Käytä apukäynnistimen lataamiseen vain sen mukana toimitettua laturia tai autolaturia. 

9. Ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjääsi, jos laitteen toiminnassa ilmenee poikkeavuuksia tai vikoja. 

10. Jos laitteen sisällä olevaa nestettä joutuu iholle tai silmiin, huuhtele välittömästi runsaalla vedellä ja 

hakeudu lääkäriin. 

11. Älä aseta BC BOOSTER K1200 AIR -laitetta palavien materiaalien, sängyn tai peittojen päälle. 

12. Laitteen elinkaaren lopussa hävitä se huomioiden ympäristötekijät. 

TAKUU 

Laitteen työlle ja materiaaleille on myönnetty rajoitettu 12 kuukauden virheettömyystakuu ostopäivästä 

alkaen. Takuuta koskevat seuraavat ehdot: 

1. Takuupalvelun saamisen ehtona on (vähittäismyyjän/jälleenmyyjän myöntämän) alkuperäisen kuitin 

esittäminen alkuperäisen ostajan toimesta. 

2. Takuu koskee vain normaalin käytön aikaista vioittumista. Valmistajan takuun piiriin kuuluvat 

korjausoikeudet raukeavat seuraavissa tapauksissa: laitteen asiaton käyttö; laitteen aiheeton avaaminen; 

muiden kuin virallisten huoltohenkilöiden suorittamat korjaustoimenpiteet. Huomioi kaikki tässä 

käyttöohjeessa esitetyt varoitukset. 

3. Takuu raukeaa, jos yrität avata laitteen kotelon tai kajota sen komponentteihin. Takuu raukeaa, jos BC 

BOOSTER K1200 AIR -tarra on poistettu laitteesta. 

4. Yhtiö ei ole vastuussa satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen käytöstä tai 

väärinkäytöstä. Kaikki takuuvaatimukset rajoitetaan koskemaan viallisen tuotteen korjaamista tai 

vaihtamista. Kuluvat osat ja/tai lisäosat eivät kuulu takuun piiriin. 

 

 

 



TEKNISET TIEDOT 

KOKO JA PAINO      135 x 76 x 14 mm – 225 g 

AJONEUVOIHIN, JOISSA AKUN MAKSIMIVARAUS ON 20 Ah 

SISÄISEN AKUN KAPASITEETTI    7 500 mAh 

ANTOTEHO      5V 2A / 12V apukäynnistämistä varten 

OTTOTEHO      12V 1A 

KÄYNNISTYSVIRTA (CA)     200A 

HUIPPUVIRTA (PA)     400A 

KÄYTTÖLÄMPÖTILA     -20°C – +60°C 
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info@batterycontroller.it 


