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Кратко ръководство за употреба 

 

 

 

 

 

 



Внимание! Моля, прочетете внимателно настоящето ръководство преди да 

започнете да използвате продукта. 

 

Предпазни мерки при работа с устройството:  

Заредете напълно батерията на устройството, преди да започнете да го използвате. 

Дръжте устройството далеч от вода и огън. 

Внимание! Опасност от токов удар! Дръжте устройството далеч от деца. Не 

поставяйте чужди предмети във входовете на устройството. Не излагайте продукта 

на дъжд, сняг, водни пръски, конденз. Не отваряйте устройството, за да подменяте 

вградената батерия.  

Внимание! Опасност от експлозия! Не използвайте продукта в среда с лесно 

запалими изпарения и газове. Спазвайте поляризацията и винаги свързвайте 

червената щипка към положителния полюс [+] и черната щипка към отрицателния 

полюс [-] на автомобилния акумулатор. 

Внимание! Опасност от възникване на пожар! Никога не позволявайте червената 

и черната щипка на кабелите за прехвърляне на ток да се допират помежду си или 

до други метални проводници. Това може да е причина за повреда в устройството и 

дори за възникване на пожар. Това устройство е предназначено единствено за 

аварийно запалване на автомобила и веднага след запалване на двигателя щипките 

на кабелите трябва да бъдат откачени. 

Когато се опитвате да запалите автомобила с помощта на устройството, не въртете 

стартера за повече от 3 секунди на опит. 

Работна температура: Не излагайте устройството на температури над 45° C и под   

-14° C. Използване на устройството при много висока или много ниска температура 

може да намали капацитета на вградената батерия и да скъси значително 

ескплоатационния ѝ живот. 

Забележка: При изключително студено време е препоръчително да не съхранявате 

устройството в автомобила. 

 

Предпазни мерки при работа с автомобилни акумулатори 

1. Следвайте стриктно всички инструкции, публикувани от производителя на Вашия 

акумулатор. 

2. Уверете се, че отсегът за акумулатора се проветрява добре. 

3. Никога не пушете, не палете огън и не допускайте възпроизвеждането на искри в 

непосредствена близост до акумулатора. 

4.Не изпускайте метални инструменти и/или други предмети върху акумулатора и не 

допускайте внезапен допир на метални инструменти и/или други предмети с 

положителната или отрицателната клема. 



5. Свалете всички метални аксесоари и бижута, които носите, преди да започнете 

работа с акумулатора. При възникване на късо съединение, възпроизвежданото от 

акумулатора напрежение е достатъчно да стопи метален пръстен или друг подобен 

аксесоар и да причини сериозно изгаряне. 

6. Ако е необходимо да премахнете акумулатора, винаги първо разкачвайте 

отрицателната клема. Уверете се, че всички прибори на автомобила са спрени, за да 

избегнете възникването на искра. 

7. Препоръчително е да има човек с Вас, който да Ви помогне в случай на инцидент. 

8. Когато работите с акумулатори е добре да имате наблизо чиста вода, сапун и 

сода бикарбонат. Ще Ви бъдат полезни, в случай на инцидентен контакт с 

електролитната течност на акумулатора. 

 

Общ изглед на продукта и включените в комплекта аксесоари 

 

 

Презареждане на JumPack 

Устройството може да бъде заредено като се свърже към автомобилната 

запалкаили към всеки 5V, 1A USB изход (лаптоп, персонален компютър и др.). В 

комплекта са включени адаптер за свързване към автомобилната запалка и USB 

захранващ кабел. 

По време на зареждане индикаторът за нивото на заряд на батерията ще показва 

моментното ниво на заряд. Последната 4-та секция на индикатора ще премигва. 

Когато батерията е напълно заредена, индикаторът ще изгасне автоматично. 



За да съхраните максимално живота на вградената батерия, моля презареждайте 

напълно устройството на всеки 3 месеца. 

 

 

Проверка на нивото на заряд на вградената батерия 

За да проверите нивото на заряд на вградената батерия, натиснете бутона, 

разположен на горната страна на устройството. Индикаторът за ниво на заряд на 

вградената батерия ще светне в зелено, показвайки оставащия заряд в 

устройството. 

 

Индикаторът за нивото на заряд на батерията е раздлен на 4 секции. В зависимост 

от това коя секция свети, можете да се ориентирате колко остатъчен заряд има в 

батерията. 

Секция1 свети: 10% - 40% заряд 

Секция 2 свети: 40% - 65% заряд 

Секция 3 свети: 65% - 85% заряд 

Секция 4 свети: 85% - 100% заряд 

Бележка: Докато зареждате 5V USB устройство с JumPack, индикаторът за нивото 

на батерия може да показва по-ниски нива на заряд. За да видите точното ниво на 

заряд, моля първо изключете устройството, което зареждате и след това натиснете 

бутона за проверка на заряд. 



Проверка на предпазителите 

Включените в комплекта кабели за прехвърляне на ток са снабдени с предпазители 

за пренапрежение. Преди всяка употреба, моля проверявайте дали предпазителите 

са изправни.  

 

Внимание! Не използвайте кабелите за прехвърляне на ток, ако предпазителите са 

повредени, прекъснати. 

 

Аварийно подаване на ток към автомобилния акумулатор 

 

1. Уверете се, че JumPack е напълно зареден. 



2. Изключете всички прибори на автомобила. 

3. Закачете червената щипка към положителната клема на автомобилния 

акумулатор. 

4. Закачете черната щипка към отрицателната клема на автомобилния акумулатор. 

5. Свържете кабела за подаване на ток към специално предвидения за целта изход 

на JumPack. 

6. Уверете се, че предпазителите на кабелите за прехвърляне на ток са изправни. 

7. Завъртете ключа в стартера на автомобила. Не въртете стартера на автомобила 

за почвече от 3 секунди на опит, в противен случай предпазителите на кабелите за 

прехвърляне на ток ще се отворят. 

8. Ако автомобилът не запали от първия опит, моля, изчакайте 1 минута преди да 

правите втори опит. 

Забележка: Ако автомобилът продължава да не може да запали след 3 опита, моля 

консултирайте се с квалифициран автомеханик. 

Ако автомобилът запали: 

9. Веднага изключете кабелите за подаване на ток от JumPack,след което ги 

откачете и от клемите на акумулатора. 

10. Оставете двигателят на автомобила да работи най-малко 20 минути, за да може 

акумулаторът да се зареди. 

Забележки: JumPack е устройство, предназначено за аварийно подаване на ток към 

изправни автомобилни акумулатори, които са с паднал заряд, поради забравени 

фарове, рязка промяна в температурата или не са били използвани за по-голям 

период от време. 

JumPack използва специална батерия, която може да осигури до 360A пиков ток, 

достатъчен за аварийно запалване на двигателя на автомобила. 

JumPack e предназначен за аварийно запалване на двигателя на автомобил, който 

не е с напълно изтощен акумулатор. 

 

Зареждане на устройства през USB порта 

За да заредите 5V USB устройство, включете захранващия кабел на устройството 

към USB порта на JumPack. 

JumPack ще се включи и автоматично ще започне да зарежда Вашето устройство. 

Индикаторът за нивото на батерията ще светне, показвайки, че устройството се 

зарежда. 

Щом устройството е напълно заредено, индикаторът за нивото на батерията ще 

изгасне автоматично. 

 



 

 

Използване на вградния LED фенер 

За да включите фенера, натиснете и задръжте за 3 секунди бутона за проверка на 

заряда на вградената батерия. Натиснете и задръжте бутона още веднъж, за да 

изключите фенера. 

 

Техническа спецификация 

Вградена батерия: Li-Cobalt 11.1V/22.2Wh 
Изходящ ток през USB: DC 5V, 2.4A 
Стартов/Пиковток: 180A / 360A 
Време за зареждане на вградената батерия: 3 ч./13.8V DC 

15 ч. / 5V USB 
Размери: 142мм x 76.2мм x 19.05мм 
Тегло: 300гр. 

 

 

Копие от декларацията за съответствие на производителя може да откриете 
на: www.topdigital.bg/declaration_of_conformity/charger/cpp8000.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


