
Naudojimas ir garantijosDĖMESIO!
PRIEŠ NAUDODAMIESI GAMINIU, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PERPRASKITE VISĄ SAUGOS INFORMACIJĄ. 
Nesivadovaujant saugos nurodymais, galimas ELEKTROŠOKAS, SPROGIMAS, GAISRAS, o tai pavojinga 
SVEIKATAI, GYVYBEI ir TURTUI.

Elektrošokas. Šis gaminys - elektros prietaisas, galintis nukrėsti srove ir rimtai sužeisti. Nepjaustykite 
jungimo laidų. Nemerkite į vandenį, nesudrėkinkite.

Sprogimas. Neprižiūrimas, netinkamas arba pažeistas akumuliatorius prijungus gaminį gali 
sprogti. Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros. Nebandykite užvesti pažeisto arba užšalusio 
akumuliatoriaus. Junkite prietaisą tik prie nurodytos įtampos akumuliatorių. Naudokite gaminį gerai 
vėdinamose patalpose.

Gaisras. Šis gaminys - elektros prietaisas, kuris kaista ir gali nudeginti. Neuždenkite gaminio. 
Prietaisui veikiant nerūkykite ir nesinaudokite jokiais kibirkščiuojančiais daiktais. Nelaikykite gaminio 
netoli degių medžiagų.

Pavojus akims. Naudodamiesi gaminiu dėvėkite apsauginius akinius. Akumuliatorius gali sprogti, jo 
nuolauža gali sužeisti akį. Akumuliatoriaus rūgštis gali suerzinti akis ir odą. Jei akumuliatoriaus skysčio 
pateko į akis ar ant odos, nuskalaukite pažeistą vietą švariu tekančiu vandeniu ir tuoj pat kreipkitės 
į medikus.

Sprogios dujos. Dirbti su švinu ir rūgštimi pavojinga. Įprastiniu režimu veikiančiame 
akumuliatoriuje susidaro sprogios dujos. Norėdami išvengti sprogimo, laikykitės visų saugos 
nurodymų, pateikiamų tiek akumuliatoriaus, tiek bet kokių su akumuliatoriumi naudojamų 
prietaisų gamintojo. Atkreipkite dėmesį į šių gaminių ir variklio ženklinimą.

GB500

Išsamesnius duomenis ir 
patarimus rasite:

www.no.co/support

Lietuvos
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Svarbūs saugos nurodymai
Kalifornijos valstijos geriamojo vandens saugos įstatymas. Akumuliatoriaus išvadų, gnybtų ir priedų sudėtyje yra švino ir kitų elementų, 
kurie Kalifornijos valstijoje laikomi sukeliančiais vėžį, apsigimimus ir kitus reprodukcinius sutrikimus. Asmeninės atsargumo priemonės. Naudokite 
gaminį tik pagal paskirtį. Kas nors turi būti netoliese, kad ištikus nelaimei išgirstų ar pamatytų ir ateitų į pagalbą. Po ranka turėkite vandens ir muilo 
užtiškusiai akumuliatoriaus rūgščiai nuplauti. Dirbdami su akumuliatoriumi dėvėkite apsauginius akinius ir darbinius drabužius. Pačiupinėję akumuliatorių 
ar priedus būtinai nusiplaukite rankas. Kraudami akumuliatorių nelaikykite ir nedėvėkite jokių metalinių daiktų: įrankių, laikrodžių, papuošalų. Nukritęs 
ant akumuliatoriaus metalas gali sukibirkščiuoti arba sukelti trumpą jungimą ir tapti elektrošoko, gaisro ar sprogimo priežastimi, o tai pavojinga sveikatai, 
gyvybei ir turtui. Nepilnamečiai. Jei Pirkėjas ketina leisti naudotis gaminiu nepilnamečiui, prieš perduodamas gaminį suaugęs pirkėjas įsipareigoja 
supažindinti nepilnametį su išsamiomis naudojimo ir saugos taisyklėmis. To nepadaręs Pirkėjas prisiima visą atsakomybę ir pasižada nereikšti NOCO jokių 
pretenzijų dėl bet kokios tyčinės ar netyčinės nepilnamečio padarytos žalos.Pavojus uždusti.  Prarijęs detalę vaikas gali uždusti. Nepalikite vaikų vienų 
prie gaminio ar bet kokių jo priedų. Šis gaminys nėra žaislas. Priežiūra. Rūpestingai prižiūrėkite gaminį. Sutrenktas prietaisas gali sugesti. Nenaudokite 
pažeisto (įskilęs korpusas, nutrūkę laidai, ir taip toliau) gaminio. Nenaudokite prietaiso su pažeistu maitinimo laidu. Drėgmė ir skysčiai gali pakenkti gaminiui. 
Nelaikykite gaminio ar jo detalių netoli bet kokio skysčio. Laikykite ir naudokite prietaisą sausoje aplinkoje. Neįjunkite prietaiso, jei jis sušlapo. Jei sušlampa 
jau veikiantis prietaisas, tuoj pat atjunkite jį nuo akumuliatoriaus ir nebenaudokite, kol išdžius. Neatjunginėkite gaminio tempdami už laidų. Pakeitimai. 
Nebandykite keisti, perdarinėti ar taisyti jokios prietaiso dalies. Ardydami prietaisą galite susižeisti, žūti arba prisidaryti nuostolių. Jei gaminys sugedo, 
nustojo veikti arba sušlapo, išjunkite jį ir susisiekite su NOCO. Bet kokie gaminio pakeitimai panaikina garantiją. Priedai. Šis gaminys skirtas naudoti 
tik su NOCO priedais. NOCO neatsako už NOCO neaprobuotų priedų naudotojo saugumą ar patirtą žalą.Vietos parinkimas. Neaptaškykite gaminio 
akumuliatoriaus rūgštimi. Nenaudokite prietaiso uždarose arba prastai vėdinamose patalpose. Nedėkite akumuliatoriaus ant gaminio. Pasirūpinkite, 
kad laidų atsitiktinai nepažeistų judančios automobilio dalys (gaubtas, durelės ir panašiai), judančios variklio dalys (ventiliatoriaus mentės, dirželiai, 
skriemuliai), nes tai pavojinga sveikatai ir gyvybei. Darbinė temperatūra. Šis prietaisas pritaikytas veikti esant aplinkos temperatūrai nuo -30o C iki 
+50o C. Neperženkite šių temperatūros ribų. Neužvedinėkite užšalusio akumuliatoriaus. Jei akumuliatorius per daug įkaista, nedelsdami išjunkite prietaisą. 
Laikymas.Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso labai dulkėtose arba užterštose patalpose. Kad gaminys nenukristų, padėkite jį ant lygaus tvirto paviršiaus. 
Laikykite sausoje vietoje. Vidutinė temperatūra nuo -20o C iki +25o C. Jokiu būdu nelaikykite aukštesnėje nei +80o C temperatūroje. Suderinamumas. 
Gaminys suderinamas tik su 12 V ir 24 V akumuliatorių sistemomis. Nenaudokite gaminio su kito tipo akumuliatoriumi. Užvedant akumuliatorių su kitomis 
cheminėmis savybėmis, galite susižeisti, mirti ar sugadinti turtą. Kreipkitės į akumuliatorių gamintoją prieš bandydami užvesti akumuliatorių. Neužveskite 
akumuliatoriaus, jeigu nesate tikri dėl akumuliatoriaus specifinės chemijos ar įtampos. Baterija. Įmontuotą į prietaisą ličio jonų bateriją gali keisti tik 
NOCO, jos negalima mesti į bendrą buitinių atliekų konteinerį, ją būtina atiduoti perdirbti. Nebandykite keisti ličio jonų baterijos patys, nelieskite baterijos, 
jei ji pažeista ar iš jos sunkiasi skystis. Niekad nemeskite baterijos į buitines atliekas. Tai draudžia valstybiniai ir tarptautiniai gamtosaugos įstatymai bei 
reikalavimai. Visada pristatykite naudotas baterijas į artimiausią tokių atliekų surinkimo centrą. Jei baterija labai įkaitusi, nuo jos sklinda neįprastas kvapas, jei 
ji išsipūtusi, pratrūkusi arba dar kaip nors neįprastai atrodo arba veikia, tuoj pat išjunkite prietaisą ir susisiekite su NOCO. Baterijos pakrovimas. Įkraukite 
gaminį su 12V DC adapteriu arba 56W XGC maitinimo adapteriu. Būkite atsargūs, naudodamiesi prastos kokybės maitinimo adapteriais, nes jie gali sukelti 
didelį elektros pavojų, dėl kurio gali būti sužalotas žmogus, įrenginys ir nuosavybė. Elektros smūgį esant drėgmei gali sukelti naudojimasis sugadintais 
laidais, įkrovikliais arba įkraunant. ,,NOCO‘‘ neatsako už naudotojo saugumą, kai naudojamasi priedais ar reikmenimis, kurie nėra patvirtinti ,,NOCO“.



1 žingsnis: Pakraukite GB500.
,,GB500“ iš dalies būna išsikrovęs iš dėžės ir prieš naudojimą reikia pilnai įkrauti. Prijunkite ,,GB500“, 
naudodami 12V adapterį arba 56W XGC maitinimo adapterį prie 12V IN prievado. ,,GB500“ įkrauti 12V 
režimu. Prieš įkrovimą įsitikinkite, kad įtampos pasirinkimo rankenėlė yra 12V padėtyje. ,,XGC“ 12V IN 
prievadas įvertintas 12V, 5A, kad būtų užtikrintas saugus ir efektyvus vidinio ličio akumuliatoriaus įkrovimas. 
Atsižvelgiant į ,,FCC“ taisykles, rekomenduojame tuo pačiu metu įrenginio neįkrauti ir neiškrauti. Įkrovimo 
,,GB500“ laikas skirsis priklausomai nuo iškrovos lygio ir naudojamo energijos šaltinio. Faktiniai rezultatai gali 
skirtis dėl akumuliatoriaus būklės.

Naudojimas

Įkrovimo laikas: 6-8 val

12V nuolatinės srovės kabeliu arba 
kintamosios srovės adapteriu įkraukite 
visiškai iškrautą įrenginį. Įkrovimo laikas 
skirsis atsižvelgiant į išsikrovimo lygį.

 Įprasto naudojimo metu maitinimo adapteriai gali šilti, o ilgesnis sąlytis su oda gali sukelti kūno sužalojimą. Naudodamiesi adapteriais, užtikrinkite jų 
tinkamą vėdinimą. Norint užtikrinti maksimalų akumuliatoriaus tarnavimo laiką, nekraukite gaminio  ilgiau nei savaitę, nes perkrova gali sutrumpinti 
akumuliatoriaus tarnavimo laiką. Laikui bėgant, nepanaudotas gaminys išsikraus ir jį reikės iš naujo įkrauti prieš naudojimą. Jeigu nenaudojate, išjunkite 
produktą iš maitinimo šaltinių. Naudokite produktą tik pagal numatytus tikslus. Medicinos prietaisai. Gaminyje yra magnetinių detalių, aplink jį 
gali susidaryti elektromagnetiniai laukai, kurie gali sutrikdyti stimuliatorių, defibriliatorių ir kitų medicininos priemonių darbą. Jei jums implantuotas 
stimuliatorius ar bet koks kitas medicininis prietaisas, prieš naudodami gaminį pasitarkite su gydytoju. Jei įtariate, kad gaminys daro poveikį medicininio 
prietaiso veikimui, tuoj pat jį išjunkite ir kreipkitės į gydytoją. Sveikatos būklė. Jei nesveikuojate ir manote, kad gaminys gali pabloginti jūsų būklę 
(sukelti priepuolį, sąmonės aptemimą, regos sutrikimą, galvos skausmą ir taip toliau), prieš naudodami prietaisą pasitarkite su gydytoju. Įmontuoto 
galingo prožektoriaus šviesa gali pakenkti akims. Pasikartojantys blyksniai epileptikams gali sukelti traukulių priepuolį, kuris gali baigtis rimtu sužeidimu 
ar mirtimi. Šviesa. Žiūrint tiesiai į prožektorių galima negrįžtamai pakenkti akims. Gaminyje įmontuota fokusuotos šviesos šviesdiodžių lempa, įjungus 
didžiausiu galingumu skleidžianti ryškios šviesos pluoštą. Valymas.  Prieš tvarkant ar valant prietaisą jį išjunkite. Jei gaminys sušlampa arba užsiteršia, 
tuoj pat nuvalykite ir nušluostykite. Šluostykite minkštu nepūkuotu (mikropluoštiniu) skudurėliu. Neleiskite drėgmei patekti į angas. Sprogimo pavojus.
Laikykitės visų saugos nurodymų, paisykite ženklinimo. Nenaudokite gaminio galimai pavojingoje aplinkoje, pavyzdžiui, degalinėse ar patalpose, kur 
oras užterštas chemikalais arba grūdų, smėlio ar metalo dulkelėmis. Pavojinga veikla.  Šis gaminys neskirtas naudoti ten, kur jo gedimas gali tapti 
sužeidimo, žūties ar stipraus aplinkos užteršimo priežastimi. Radijo trikdžiai. Gaminys suprojektuotas, išbandytas ir sukonstruotas atsižvelgiant į radijo 
dažnių reglamentavimo įstatymus. Skleidžiamos bangos gali sutrikdyti kitų elektroninių prietaisų veikimą. Modelio numeris: GB500. Gaminys atitinka 
Federalinės ryšių komisijos Taisyklių 15 straipsnio reikalavimus.Naudojantis privalu žinoti dvi sąlygas: (1) šis prietaisas neturi skleisti kenksmingų trikdžių, 
ir (2) šis prietaisas turi būti atsparus bet kokiems pašaliniams trikdžiams, taip pat ir trikdžiams, galintiems sukelti veikimo sutrikimus. PASTABA: Išbandžius 
gaminį nustatyta, kad jis atitinka A klasės reikalavimus skaitmeninei įrangai, išdėstytus 15 FRK Taisyklių straipsnyje. Šių apribojimų tikslas - pakankama 
apsauga nuo žalingų trikdžių, prietaisui veikiant komercinėse patalpose. Prietaisas skleidžia, priima ir gali spinduliuoti radijo bangas ir, montuojant bei 
naudojant ne pagal nurodymus, gali sutrikdyti radijo ryšį. Prietaisui veikiant gyvenamojoje aplinkoje gali sutrikti elektroninių prietaisų veikimas, ir tuo atveju 
naudotojui gali tekti panaikinti trikdžius savo sąskaita.
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25% 50% 75% 100% Kraunant pakartotinai, vidinės baterijos įkrovimo lygį rodo šviesos diodai. Lėtai pulsuojančios “On” ir “Off” švieselės nustoja pulsuoti, 
kai įsijungia visi keturi krovimo indikatoriaus šviesdiodžiai. Baterijai pilnai pasikrovus, užsidega žalia 100% švieselė, o 25%, 50% ir 75% 
krovimo švieselės išsijungia. Žalia 100% švieselė kartais mirkteli, rodydama, kad vyksta palaikomasis krovimas.

12V nuolatinės srovės įkrovimas (60W).
,,GB500‘‘ turi būti įkraunamas 12V režimu. Prieš įkrovimą įsitikinkite, kad įtampos pasirinkimo rankenėlė yra 12V padėtyje. Prijunkite 12V kabelį prie ,,GB500‘‘ 
12V IN jungties, o kitą galą - į ,,Male‘‘ 12V kištuką. Įjunkite į 12V maitinimo AUX kištuką (cigarečių degiklio jungtis).

Kintamosios srovės įkrovimas (56 W).
,,GB500“ turi būti įkraunamas 12V režimu. Prieš įkrovimą įsitikinkite, kad įtampos pasirinkimo rankenėlė yra 12V padėtyje. Prijunkite ,,XGC“ 12V kabelį prie 
,,GB500‘‘ 12V IN jungties, o kitą 56W maitinimo adapterio galą - prie kintamosios srovės maitinimo (100-240 VAC sieninė išvestis).

Jūsų  12V įrenginių įjungimas.
,,GB500“ turi būti 12V režime, kad įjungtumėte 12V OUT. Prijunkite 12V kabelį prie ,,GB500‘‘ esančio 12V OUT prievado ir kitą galą prie ,,Female“ 12V kištuko 
(12V AUX / cigarečių degiklio prievado). Įjunkite bet kokį standartinį 12V prietaisą (iki 15A) su 12V kištuku ir įjunkite prietaisą ,,GB500“ su mygtuku ,,On“, kad 
pradėtumėte krauti įrenginį.

2 žingsnis: Prijunkite prie akumuliatoriaus.
Atidžiai perskaitykite automobilio techninį pasą ir įsidėmėkite nurodomas atsargumo priemones bei rekomenduojamus automobilio užvedimo būdus. Prieš 
prijungdami kroviklį įsitikinkite, kad akumuliatoriaus įtampa ir cheminės savybės atitinka aprašytas kroviklio naudojimo instrukcijoje. ,,GB500“ skirtas tik 
12 V ir 24 V švino rūgšties akumuliatorių sistemų užvedimui. Prieš prijungdami akumuliatorių patikrinkite akumuliatoriaus sistemos įtampą. Įsitikinkite, kad 
įtampos pasirinkimo rankenėlė yra tinkamoje padėtyje (12 V arba 24 V), atitinkanti akumuliatoriaus sistemos užvedimą. Prieš jungdami įsitikinkite, kad jūsų 
akumuliatorius kaip tik toks. Niekada nekeiskite įtampos, kol įrenginys prijungtas prie akumuliatoriaus. Įtampą galite keisti, kai įrenginys išjungtas. 
GB500 netinka jokio kito tipo akumuliatoriams.Teigiamas akumuliatoriaus išvadas paprastai žymimas raidėmis POS, P arba pliuso ženklu (+). Neigiamas 
akumuliatoriaus išvadas paprastai žymimas raidėmis NEG, N arba minuso ženklu (-). Nejunkite prie karbiuratoriaus, degalų padavimo žarnelių, plonų 
lakštinio metalo detalių. Žemiau pateikiami nurodymai neigiamai (dažniausiai pasitaikančiai) įžeminimo sistemai. Jei jūsų automobilio įžeminimo sistema 
teigiama (labai retai pasitaikanti), vykdykite šiuos nurodymus atvirkštine tvarka.

1) Prijunkite neigiamą (juodą) ,,Boost Max“ jungtį prie ,,GB500“ neigiamo prievado. 
2) Prijunkite teigiamą (raudoną) ,,Boost Max“ jungtį prie teigiamo ,,GB500“ prievado.
3) Niekada nekeiskite įtampos, kol įrenginys prijungtas prie akumuliatoriaus. Įtampą galite keisti, kai įrenginys išjungtas. 
4) Prijunkite teigiamą (raudoną) ,,Boost Max“ jungtį prie teigiamo (POS, P, +) akumuliatoriaus gnybto.
5)  Prijunkite neigiamą (juodą) ,,Boost Max“ jungtį prie neigiamo (NEG, N, -) akumuliatoriaus gnybto arba transporto priemonės važiuoklės. (Įžeminta 
važiuoklė gali būti netinkama paleidžiant stambius įrenginius.)
6) Atsijungus, atjunkite atvirkštinę seką, pirmiausia pašalinkite neigiamą (arba pirmiausia teigiamą teigiamoms įžemintoms sistemoms).



3 žingsnis: Užveskite.
1) Prieš bandydami užvesti automobilį įsitikinkite, kad visi elektros prietaisai (šviesos, radijo imtuvas, kondicionierius ir kt.) išjungti. Jei transporto 
priemonėje sumontuotas pagrindinis jungiklis, jis turi būti nustatytas „on“ (įjungta) padėtimi.
2) Paspauskite įjungimo mygtuką. Įsižiebs visos švieselės; tai rodo, kad visi šviesos diodai veikia tinkamai. Jei prietaisą su akumuliatoriumi sujungėte 
teisingai, užsidegs balta įtampos švieselė. Jei gnybtai prijungti neteisingai, užsidegs raudona klaidos švieselė. Sukeiskite gnybtus vietomis, ir užsidegs balta 
įtampos švieselė. Balta švieselė reiškia, kad automobilį jau galima bandyti užvesti naudojant GB500.
3) Bandykite užvesti automobilį. Dažniausiai tai pasiseka iš karto. Kai kada prieš užvedant prijungus GB500 reikia palaukti apie 30 sekundžių. Jei automobilis 
iš karto neužsiveda, palaukite 20-30 sekundžių ir pabandykite dar kartą. Nebandykite sužadinti akumuliatoriaus daugiau kaip penkis (5) kartus per 
penkiolikos (15) minučių laiko tarpą. Prieš bandydami užvesti iš naujo leiskite GB500 penkiolika (15) minučių pailsėti.
4) Kai variklis jau užvestas, atjunkite gnybtus nuo akumuliatoriaus ir nuimkite GB500. 

Žemos įtampos akumuliatoriai ir rankinis valdymas.
GB500 skirtas sužadinti 12 voltų ir žemesnės įtampos (iki 2 voltų) švino-rūgšties akumuliatorius. Jei jūsų akumuliatoriaus įtampa žemesnė nei 2 voltai, 
įtampos švieselė rodys “Off” (“Išjungta”). Tai reiškia, kad prietaisas “nemato” akumuliatoriaus. Jei reikia sužadinti žemesnės nei 2 voltų įtampos akumuliatorių,  
perjunkite GB500 į rankinį valdymą; tada galėsite įjungti (“On”) sužadinimo režimą.

 DĖMESIO!
YPAČ ATSARGIAI NAUDOKITĖS ŠIUO REŽIMU. ŠIS REŽIMAS SKIRTAS TIK 12 V ARBA 24 V ŠVINO RŪGŠTIES AKUMULIATORIAMS. ĮSITIKINKITE, KAD ĮTAMPOS 
PASIRINKIMO RANKENĖLĖ YRA TINKAMOJE PADĖTYJE (12 V ARBA 24 V), ATITINKANTI AKUMULIATORIAUS SISTEMOS UŽVEDIMĄ. ŠIS REŽIMAS ATJUNGIA IR 
APSAUGĄ NUO KIBIRKŠČIAVIMO, IR APSAUGĄ NUO POLIŲ SUSIKEITIMO. PRIEŠ PEREIDAMI PRIE RANKINIO VALDYMO ATKREIPKITE LABAI RIMTĄ DĖMESĮ Į 
POLIŠKUMĄ. NELEISKITE TEIGIAMAM IR NEIGIAMAM GNYBTUI LIESTIS TARPUSAVYJE, NES PRIETAISAS GALI PRADĖTI KIBIRKŠČIUOTI. ŠIUO ATVEJU TEKA LABAI 
STIPRI (IKI 20,000 AMPERŲ) SROVĖ, NETINKAMAI NAUDOJANT PRIETAISĄ GALINTI SUKELTI KIBIRKŠČIAVIMĄ IR NUDEGINTI. JEI NESATE TIKRI, KAD MOKĖSITE 
DIRBTI ŠIUO REŽIMU, NEBANDYKITE, VERČIAU KREIPKITĖS Į PROFESIONALUS.
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1. Vidinio akumuliatoriaus lygis parodo vidinio akumuliatoriaus įkrovos lygį.
2. Karšta LED lemputė šviečia ryškiai raudonai; įrenginys yra visiškai veikiantis, tačiau artėja prie viršutinės temperatūros ribos. Mirksinti raudona; įrenginys 
yra per karštas, kad užvesti, bet yra dar ir kitų funkcijų.
3. Šalta LED lemputė šviečia ryškiai mėlynai, įrenginys yra visiškai veikiantis, tačiau artėja žemesnės temperatūros ribos.
Mirksinti mėlyna; įrenginys yra per šaltas, bet yra dar ir kitų funkcijų.
4. Klaida LED lemputė šviečia raudonai, jeigu aptiktas atvirkštinis poliškumas. 
5. Įtampos indikatorius nurodo akumuliatoriaus sistemos įtampą, į kurią šiuo metu įjungtas ,,GB500“. 12V šviečia baltai, kai yra 12V režime, 24V režime 24V 
šviečia mėlynai.
6. Maitinimo mygtukas ,,Push“ (Paspausti), kad įjungti ,,On“ ir  išjungti ,,Off“.
7. Maitinimo LED šviečia baltai, kai įrenginys yra įjungtas ,,On“.
8. Voltometras Integruotas voltometras nuskaito transporto priemonės akumuliatoriaus įtampą, kad būtų patobulinta diagnostika ir trikčių šalinimas. 
Voltmetras automatiškai nuskaito visų akumuliatorių (arba akumuliatorių sistemos) įtampą, kai prijungti akumuliatoriaus spaustukai - net jei įrenginio 
maitinimas Išjungtas. Voltmetras nuskaitys įtampą nuo ~3V  iki ~30V. Jeigu prijungtas akumuliatoriaus yra žemesnis nei 3V, niekas nebus rodoma. Esant 
tokiai situacijai, akumuliatoriuje gali būti apkrova (-os), pvz., žibintai arba kintamosios srovės ventiliatorius, kuris turėtų būti išjungtas prieš bandant užvesti 
automobilį.
9.  Stiprintuvas LED lemputė šviečia baltai, kai įjungtas stiprintuvas. Jeigu įrenginys tinkamai prijungtas prie akumuliatoriaus, ,,GB500‘‘ automatiškai 
nustatys akumuliatorių ir įsijungs į stiprintuvo režimą (mirksi baltos spalvos LED lemputė, kai veikia rankinio valdymo funkcija.
10. Rankinio valdymo LED lemputė šviečia ryškiai raudonai, kai įjungiamas rankinis valdymas.
11. Norėdami įjungti rankinio valdymo mygtuką, paspauskite, palaikykite tris (3) sekundes. ĮSPĖJIMAS. Išjungia saugos apsaugą ir rankiniu būdu 
įjungia stiprintuvą ,,On“. Naudoti tik tada, kai akumuliatorius yra aptinkamas per žemai.
12. Įtampos pasirinkimo rankenėlė Pasukite, kad įjungtumėte 12 V ir 24 V režimą.
13. Šviesos režimo mygtukas Perjungia darbo režimą per 7 šviesos režimus: 100% > 50% > 10% > SOS > Blink(Mirksėti) > Strobe > Off(Išjungta).
14. USB Out LED lemputė šviečia baltai, ,,USB Out‘‘ funkcija gali būti naudojama 12 V ir 24V režimuose.
15. 12V Out LED lemputė šviečia baltai, 12V Out funkcija gali būti naudojama tik 12V režimu.
16. 12V In LED lemputė šviečia baltai, 12V In funkcija gali būti naudojama tik 12V režimu. 
17. Šviesos režimas LED lemputė šviečia baltai, kai darbo režimas yra įjungtas ,,On“, bet įrenginys yra išjungtas.
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Klaida Priežastis / Sprendimas

Klaida LED lemputė: ryškiai raudona

Klaida LED lemputė: viena (1) blykstė

Klaida LED lemputė: dviguba (2) 
blykstė

Klaida LED lemputė: triguba (3) blykstė

Klaida LED lemputė: keturguba (4) 
blykstė

Klaida LED lemputė: penkiaguba 
(5) blykstė

Karšta LED lemputė: ryški

Karšta LED lemputė: mirksi

Karšta LED lemputė: mirksi visos LED 
lemputės

Šalta LED lemputė: ryški

Šalta LED lemputė: mirksi

Šalta LED lemputė: mirksi visos LED 
lemputės Off išjungta

Techninė pastaba

Aptiktas atvirkštinis poliškumas. / Pakeiskite akumuliatoriaus jungtis.

Akumuliatoriaus gnybtuose aptiktas trumpasis sujungimas. / Pašalinkite visas apkrovas, vėl prijunkite 
spaustukus prie akumuliatoriaus.

Užvedimo laikas ilgesnis nei dešimt (10) minučių. / Išjunkite ,,Off“ prietaiso maitinimą, tada įjunkite 
maitinimą ,,On“.

Vidinio pagrindinio jungiklio gedimas. / Užtikrinkite, ar įtampos pasirinkimo rankenėlė yra teisingai 
nustatyta 12V arba 24V padėtyje.

Netinkamas akumuliatoriaus elementas, aptiktas įkrovimo metu. Įrenginyje maitinimas išjungtas, 
susisiekite su ,,NOCO“ pagalba.

,,XGC OUT“ viršsrovės klaida. / Pašalinkite apkrovą iš ,,XGC OUT“, tada išjunkite iš įrenginio maitinimą ,,Off“, 
tada įjunkite maitinimą ,,On“.

Įrenginys visiškai veikia, tačiau artėja prie viršutinės temperatūros ribos. / Leiskite įrenginiui atvėsti.
 
Įrenginys per karštas, kad užvesti, bet vis dar yra kitų funkcijų. / Leiskite įrenginiui atvėsti.

Įrenginys per karštas, kad užvesti, bet vis dar yra kitų funkcijų. / Leiskite įrenginiui atvėsti ir nuneškite 
įrenginį į vėsesnę aplinką.

Įrenginys visiškai veikia, tačiau artėja prie žemutinės temperatūros ribos. / Leiskite įrenginiui sušilti.

Įrenginys per šaltas, kad užvesti, bet vis dar yra kitų funkcijų. / Leiskite įrenginiui sušilti.

Įrenginys per šaltas, kad užvesti, bet vis dar yra kitų funkcijų. / Leiskite įrenginiui sušilti ir nuneškite įrenginį 
į šiltesnę aplinką.

Jei naudojate ličio jonų akumuliatorius, jie savaime įšyla. Jeigu užsidega šalčio klaida LED lemputė, 
bandykite užvesti per kelis kartus, kad pašildyti akumuliatorių ir pašalinti klaidą. Paprastai užtenka 3-4 
užvedimų, kad būtų galima sušildyti akumuliatorių ir pašalinti klaidą. 

Problemų sprendimas



Techninė Specifikacija
Vidinė baterija:

Didžiausia leistina srovė:
Energijos klasė:

Darbinė temperatūra:
Krovimo temperatūra:
Laikymo temperatūra:

USB (išvadas):
12V (įvadas):

12V (išvadas):
Apsaugos klasė:

Vėsinimas:
Matmenys (I x P x A):

Svoris:

Ličio jonų (Vatų valanda 266) 
20,000A
80,000+
-30°C iki +50°C  (-22°F iki +122°F)
0ºC to +40ºC  (32°F iki +104°F)
-20ºC to +50ºC  (-4°F iki +122°F)  (vidutinė temperatūra)
Dvigubas 5V, 2,1A 
12V, 5A
12V, 15A
IP65 (kai dangteliai uždaryti)
Natūralūs srautai 
12,25 x 8,25 x 2,25 colio (311,15 x 209,55 x 57,15 mm)
19 svaro
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NOCO Genius ribota garantija vieniems (1) metams
NOCO kompanija (“NOCO”) garantuoja, kad šis gaminys (“Gaminys”) veiks be sutrikimų ir kokybiškai vienų (1) metų laikotarpiu nuo pirkimo datos (“Garantinis 
laikotarpis”). Garantiniu laikotarpiu pranešus apie gedimą, NOCO, atsižvelgiant į NOCO techninio skyriaus išvadas, savo nuožiūra arba sutaisys, arba pakeis 
Gaminį su trūkumais. Keičiamos detalės arba gaminiai bus nauji ar tinkami naudoti, paskirtimi ir veikimu atitinkantys pradinę detalę ir turintys garantiją iki 
pradinio Garantinio laikotarpio pabaigos.

ŠIUO TIKSLIAI APIBRĖŽIAMOS NOCO ATSAKOMYBĖS RIBOS: TAI KEITIMAS ARBA TAISYMAS. ĮSTATYMO RIBOSE, NOCO NEPRIVALO ATLYGINTI GAMINIO PIRKĖJUI 
AR BET KOKIEMS TRETIEMS ASMENIMS UŽ JOKIUS IŠIMTINIUS, NETIESIOGINIUS, ANTRINIUS AR BAUDINIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT (BET NEAPSIRIBOJANT) 
PRARASTĄ PELNĄ, SUGADINTĄ NUOSAVYBĘ AR TRAUMĄ, BET KOKIU BŪDU SUSIJUSIĄ SU GAMINIU, KAD IR KOKIA BŪTŲ PRIEŽASTIS, NET JEI NOCO IR ŽINOJO 
APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ. ČIA IŠDĖSTYTOS GARANTIJOS ATSTOJA BET KOKIAS KITAS GARANTIJAS, AIŠKIAS, NUMANOMAS, ĮSTATYMINES AR KITOKIAS, 
TAIP PAT IR, BE IŠLYGŲ, NUMANOMAS PREKINĖS IŠVAIZDOS IR TINKAMUMO TAM TIKRAM TIKSLUI, BEI KYLANČIAS IŠ DALYKINIŲ SANTYKIŲ, VARTOJIMO AR 
PREKYBOS TVARKOS. JEI KOKIE NORS GALIOJANTYS ĮSTATYMAI REIKALAUJA GARANTIJŲ, SĄLYGŲ AR ĮSIPAREIGOJIMŲ, KURIŲ NEĮMANOMA ATŠAUKTI AR 
PAKEISTI, ŠIS STRAIPSNIS TAIKOMAS MAKSIMALIU ĮMANOMU LYGIU, NUMATYTU TOKIUOSE ĮSTATYMUOSE.

Ši ribota garantija nustatyta išimtinai tiesioginio Gaminio pirkėjo iš NOCO ar iš NOCO pasirinkto mažmenininko ar platintojo naudai ir negali būti perleista ar 
perduota. Norėdamas pareikšti garantines pretenzijas, pirkėjas privalo: (1) užsisakyti ir gauti leidimo grąžinti prekę (“RMA”) numerį ir pranešimą apie grąžinimo 
adresą (“Return Location”) iš NOCO Pagalbos skyriaus elektroninio pašto adresu support@no.co arba paskambinti telefonu 1.800.456.6626; ir (2) išsiųsti 
Gaminį grąžinimo adresu kartu su RMA numeriu, kvitu ar garantine įmoka (įmokos reikalaujama tik tada, kai nepateikiamas kvitas), kuri lygi 45% suderintos 
su gamintoju mažmeninės Gaminio kainos (“Garantinė įmoka”) [RMA bus nurodyta taikoma Garantinės įmokos suma]. NESIŲSKITE GAMINIO, KOL NEGAVOTE 
IŠ NOCO LEIDIMO GRĄŽINTI PREKĘ.

TIESIOGINIS PIRKĖJAS ATSAKO UŽ (IR PRIVALO APMOKĖTI IŠ ANKSTO) VISAS PAKAVIMO IR SIUNTIMO IŠLAIDAS, SUSIJUSIAS SU GAMINIŲ SIUNTIMU 
GARANTINIAM REMONTUI.

NEPAISANT VISKO, KAS IŠDĖSTYTA AUKŠČIAU, ŠI RIBOTA GARANTIJA NEBEGALIOJA IR NETAIKOMA GAMINIAMS, KURIE: (a) naudoti ne pagal paskirtį, 
neprižiūrimi, sugadinti piktybiškai arba netyčia, netinkamai laikyti arba naudoti viršijant įtampos, temperatūros, kratymo, vibracijos ribas, rekomenduojamas 
NOCO saugaus ir efektyvaus vartojimo sąlygose; (b) neteisingai sumontuoti, naudoti ar taisyti; (c) yra/buvo perdaryti negavus specialaus raštiško NOCO 
sutikimo; (d) buvo išardyti, perdirbti arba taisyti ne NOCO darbuotojų; (e) kai apie gedimus pranešta pasibaigus garantiniam laikotarpiui.

ŠI RIBOTA GARANTIJA NEAPIMA: (1) įprastinio nusidėvėjimo; (2) kosmetinių pažeidimų, kurie nekenkia prietaiso veikimui; arba (3) gaminių be NOCO serijos 
numerio, taip pat su pakeistu ar neįskaitomu serijos numeriu.

Nusipirktą NOCO gaminį galite užregistruoti internetu no.co/register. Jei turite klausimų apie garantiją ar gaminį, susisiekite su NOCO Pagalba (el_pašto 
adresas ir telefono numeris pateikti aukščiau) arba rašykite adresu: The NOCO Company, at 30339 Diamond Parkway, #102, Glenwillow, OH 44139 USA.

Garantija




