
 

 

 

 

Snel Start met Lucht Compressor 
 
 
 

 
 

   
 
 

Gebruiksaanwijzing 
 
 

Waarschuwing 

 

Lees deze instructies voor gebruik en bewaar ze als naslaginformatie. 

 

Afval geproduceerd door elektrische machines mag niet behandeld worden als normaal huishoudelijk 

afval. Zorg voor recycling daar waar passende installaties bestaan.  

Raadpleeg de plaatselijke instanties of de verkoper voor adviezen over inzameling en verwerking. 



 

 

 
Afbeelding 1.  Voorkant  met controle paneel 
 
1. 12 volt uitgangs stopcontact met overbelastings- beveiliging 
2. Kleur gecodeerde accu meter 
3. 400 AMP startkabelklemmen bestand tegen hoge belasting 

4. Schakelaar 
5. Duurzame accu klem 

6. Slagbestendige Polyethylene behuizing 

7. 230 Volt AC adapter/lader 
8. Zware stroomkabel 
9. Noodverlichting schakelaar 
10. Noodverlichting 

11. Oplaad stopcontact voor LED lamp en Accu 

  
Afbeelding 2. Lucht Compressor 

  
A. Druk meter 
B. Compressor schakelaar 
C. Luchtslang en opbergruimte voor deze slang 

  
OMSCHRIJVING 

  
X 900 AMP  Piek belasting/400 AMP Start Capaciteit 
X Start Auto’s,Vrachtwagens,Recreatie voertuigen en Boten zonder hulp van ander voertuig. 
X 12 Volt aansteker plug met overbelastings beveiliging 

X Geeft 50 uur stroom voor gebruik van 12 Volt Apparatuur 
X Afgesloten,onderhoudsvrije hoge belastings accu,voor veilig gebruik 

X Dit apparaat kan veilig opgeborgen worden zonder kans op lekkage 

X Zware belastings kabels  
X Accu conditie meter is gemakkelijk af te lezen d.m.v. kleur code 

X Accu lader heeft de mogelijkheid op te laden via sigaretten plug 

X Gegoten stootvaste behuizing is sterk en duurzaam 



X Heeft ingebouwde verlichting voor reparatie`s langs de weg, of bij noodgeval verwijderd van stroom 
aansluiting 

GEBRUIKSAANWIJZING 

 
De Jump Start is ontworpen als compacte,duurzame en draagbare start hulp. 
Dit systeem is geschikt voor Auto`s en Boten,om te starten zonder hulp van een ander voertuig/Vaartuig 
of 230 Volt stroomvoorziening. 
Het kan ook gebruikt worden als draagbare hulp voor 12 Volt elektriciteit en/of in nood situatie`s.  
 
Het heeft een makkelijk af te lezen,kleur gecodeerde accu meter die de lading van de accu aangeeft. Een 
12 Volt sigaretten aansteker plug wordt bij geleverd,voor het gebruik van 12 Volt apparatuur ,die 
werken met een sigaretten plug. 
Dit geeft een maximum gebruik van de Jump Start op afgelegen plaatsen. 
Voor optimaal  gebruik kan de Jump Start opgeladen worden met de bij geleverde 230 Volt Adapter. De 
LED verlichting gaat aan als het systeem wordt opgeladen. 

  
WAARSCHUWING! 

  
Draag altijd een beschermbril tijdens het werken met accu`s met accu zuur 

  
ALS ER ACCU ZUUR VRIJKOMT: 

  
Direct met overvloedig water afspoelen,in het bijzonder de ogen. Doorgaan tot er medische hulp komt. 

 
  

WAARSCHUWING! 

  
Accu met accuzuur maken waterstof gas gedurende normaal gebruik. 
Meer gas wordt gemaakt als de accu wordt opgeladen. 
Waterstof gas is: 
1 Explosief 
2 Giftig bij het inademen 

3 Erg ontvlambaar 
Om explosie en/of spat gevaar te vermijden: 
X Laat nooit de  Rode en de Zwarte klemmen elkaar of hetzelfde ijzeren voorwerp aanraken 

X Als U een voertuig start, altijd in een goed geventileerde ruimte 

X Verbind altijd de Rode (+) klem met de positieve(+) pool van de accu 

X Verbind niet de Zwarte (-) klem met de (-) negatieve pool van de accu 

X Verbind de Zwarte(-) klem met een niet bewegend metalen onderdeel van de motor 

  
VEILIGHEID: 

  
1 Om mogelijke schade te voorkomen en de levensduur niet te verkorten,bescherm het apparaat tegen, 
zonlicht,directe hitte en vocht 
2 Dit apparaat is alleen voor het gebruik bij voertuigen en of boten met een 12 Volt elektrisch systeem 

3 Het apparaat is niet geschikt voor de vervanging van de accu 

4 Lucht Compressor Waarschuwing: Laat de Compressor niet langer dan 10 minuten continu aanstaan. 
Schakel de Compressor voor 10 minuten uit om af te koelen,daarna kan hij weer gebruikt worden. 



  
 
 
Aanbeveling voor het gebruik van de nieuwe Jump Start: 
 
OPLADEN: 
 
1 Voor de maximale levensduur van de accu adviseren wij de accu altijd volledig opgeladen weg te 
zetten 

  
Tabel 1. Levensduur van de Accu 

 
Aantal starts tussen het opladen    Ontladen en oplaad periode 

Een maal        1000+ 

Vijf maal          700+ 

Tien maal          500+ 

 
Tabel 2. Oplaad schema 

 
De benodigde tijd om de accu volledig op te laden na gebruik als Jump start bij een motor ,is afhankelijk 
van het aantal start pogingen. Tabel 2 geeft aan hoelang de oplaad tijd is. 

  
Tabel 2 Oplaadtijd tegen het aantal start pogingen 

  
Aantal starts     Oplaad tijd in uren 

Een       8 

Twee       16 

Drie       24 

Vier       32 

Vijf       40 

Zes       42 

  
3.Wij adviseren U om altijd de lading van de accu te controleren door op de rode knop te drukken, en de 
meter geeft de capaciteit van de accu aan. 
 
230 V adapter/en 12 Volt plug oplading: 
 
Plaats de 230 Volts adapter/oplader in een 230 Volt stopcontact en plaats de ander kant in de Jump 
Start, het voorpaneel van de Jump start  geeft aan wanneer de accu vol is  
(14 tot 15V DC) 

  
12VoltDC/DC stroom kabel opladen: 
 
Plaats de sigaretten aansteker plug in de 12V aansluiting van Uw auto of boot,en plaats het ander 
uiteinde in het frontpaneel van de Jump start, totdat de meter Vol aangeeft (14/15 V DC) 
 
 
 



 
 
GEBRUIK: 
 
Voor gebruik bij 12 V apparatuur: 
1. Til de beschermkap van de sigaretten plug op(No. 1 van afb. 1) 
2. Doe de sigaretten aansteker in de Jump Start 
 
Onderstaande tabel geeft het verbruik aan van verschillende 12 Volt apparatuur, bij volledig volle accu 

  
Soort Apparatuur  Geschat verbruik ( in Watt)  Geschat tijdsduur (in uren) 

 
Mobiele telefoon   4      30 

Radio, ventilator   9      21 

Camcorder, koplampen  15      12 

Elektr.app, waterpomp  24       7 

Koelbox    48       3 

Lucht Comp, auto stofzuiger  80      1,5 

  
GEBRUIK VAN DE JUMP START: 
 
Voor optimaal gebruik bij het starten van auto of boot,lees eerst de onderstaande stap voor stap 
instructie: 
1. Plaats de rode accuklem (+) op de rode (+) accu pool van de boot of voertuig. 
2. Plaats de zwarte (-) klem op een niet bewegend deel van de motor,niet op de (-)  
    accu pool. 
3. Wacht een minuut of twee. 
4. Start de motor van het voer/vaartuig niet meer dan 5-6 seconden. 

5. Als de motor niet direct start wacht dan ten minste 3 minuten voor u opnieuw start.  

  
LAAT IN GEEN GEVAL DE RODE EN ZWARTE ACCU KLEM ELKAAR OF EEN GEZAMENLIJK VOORWERP 
AANRAKEN. 
 
1. Als de motor loopt,verwijder de zwarte klem (-) eerst, en plaats de klem terug op het   
    apparaat. 
2. Verwijder de rode (+) klem en plaats deze terug. 
3. Probeer zo snel mogelijk het apparaat werd op de laden. 

 
GEBRUIK VAN DE COMPRESSOR: 
 
VOORZICHTIG: Gebruik de compressor niet langer dan 10 minuten achter elkaar. Schakel hem uit en laat 
hem 10minuten afkoelen. 
1. Controleer of de hoofdschakelaar op “’ON”staat. 
2. Voor het oppompen van de band gebruikt u de vaste luchtslang. Plaats de klem op de band 
   en druk de handel naar beneden. 
3. Voor het opblazen van rubber/leren ballen gebruik bijgevoegde nippels. 
4. Controleer de drukmeter voor de juiste spanning. 
5. Schakel de stroom schakelaar aan. 



6. Als de juiste spanning is bereikt , schakel de compressor uit. 
7. Verwijder de slang van de band of een ander op te pompen voorwerp 

VERVANGING VAN DE ACCU: 
 
De achterkant van de Jump Start is gesloten met 8 schroeven. 
Voor het vervangen van de Accu volg de volgende instructies. 

  
1. Verwijder de 8 kruiskop schroeven aan de achterkant van het apparaat. 
2. Verwijder de achter plaat. 
3. Verwijder de 2 kruiskop schroeven aan de bovenkant van de accu. 
4. Til de accu uit het apparaat. 
 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
WAARSCHUWING: 

 
Om mogelijke schade te voorkomen die de levensduur kunnen verkorten,verzeker U ervan dat de rode 
en zwarte startkabels in hun opberg plek blijven en elkaar niet kunnen raken. 

 
5. Verwijder de rode en zwarte startkabel klemmen van de accu polen. 
6. Verzeker U ervan dat de vervangende accu is uit geschakeld. 
7. Verzeker U ervan dat de rode(+) en de zwarte(-) kabels worden aangesloten op de juiste   
     accu polen! 
8. Plaats de accu voorzichtig in de behuizing en beschadig het schakel paneel niet. 

  
Breng de accu naar en plaats voor chemisch afval. 

 
WAARSCHUWING: GOOI DE ACCU NOOIT IN HET VUUR, DIT KAN EEN EXPLOSIE  VEROORZAKEN! 

  
Vervanging van nood verlichting: 
1. Verwijder voorzichtig de bescherming van de lamp. 
2. Draai de lamp los en verwijder het. 
3. Vervang door een nieuwe lamp. 
4  Plaats de bescherming weer voor de lamp. 
 

 
  

       
                
 

EG-verklaring van overeenstemming 

 
Wij ES postbus 269, 7940 AG Meppel verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de Snel 

start met lucht compressor 9706360. 

  

Waarop deze verklaring betrekking heeft in overeenstemming is met de volgende normen EN 60335-1 en 

EN 60335-2-29 en de richtlijnen: EMC 2004/108/EC en EMC 2006/95/EC 

 
 
 



 
 

        
 

 
 
ONDERDELEN   AANTALLEN:   ONDERDELEN   AANTALLEN: 

 
1 Behuizing     1  18 Schroef M 2.5 X 12   2 

2 Afdekruitje     1  19 Schroef M 4 X 16    8 

3 Glas voor lamp    1  20 Bout M 5 X 16    2 

4 Holte voor lamp    1  21 Moer M 5     2 

5 Achterkant     1  23 Ring 2,5     2 

6 Schakelsysteem    1  24 Ring 3     2 

7 Ring      1  25 Ring 3     1 

8 Koperen startkabels   2  26 Druk meter behuizing   1 

9 Holte voor lamp    1  27 Clip      2 

10 Lamp     1  28 Pakking     1 

11 Knop (slot)     1  29 Compressor/ luchtpomp   1 

12 Knop     1  30 Schakelaar     1 

13 Voltage meter    1  31 Schroef M 3 X 16    7 

14 Sigaretten aansteker plug   1  32 Oplaad plug/kabel    1 

15 Sigaretten aansteker stopcontact  1  33 Afdekplaat     1 

16 Accu     1  34 Luchtslang     1 

17 Overbelastings schakelaar  1  35 Adapter     1 


