ANTES DE USAR, LEIA COM ATENÇÃO!
MANUAL DO USUÁRIO: AUXILIAR DE PARTIDA E CARREGADOR USB

Modelo: APF-12000
APRESENTAÇÃO:
Você acaba de adquirir um produto inovador com uma tecnologia avançada unindo o formato compacto e ágil a uma grande
capacidade de dar partida do seu automóvel. E para oferecer a
você cliente mais tranquilidade e segurança, trazendo alguns
sistemas de proteção como os já conhecidos carregadores inteligentes Flach que torna desnecessário a intervenção de um
profissional qualificado. Sim, faça a carga dos seus dispositivos
móveis e a partida do seu automóvel você mesmo, sem esforço
e sem demora. Parabéns pela aquisição do seu novo produto.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
1 - Este aparelho contém classe de proteção IPX0, não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidade
física, sensorial ou mental reduzida, ou por pessoas com falta
de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido
instruções referentes a utilização do aparelho ou estejam sob a
supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar
que elas não estejam brincando com o aparelho.
2 – Este produto foi projetado para auxiliar na partida de veículos com baterias de 12V. Baterias com outras tensões nominais
não devem ser conectadas à este equipamento, assim como
baterias não recarregáveis.
3 - Produto de uso interno. Não expor à chuva ou água.
4 - Desconectar da fonte carregadora antes de fazer ou remover
a conexão com a bateria. AVISO: gases explosivos podem ser
gerados pela bateria. Prevenir chamas e faíscas. Providenciar
ventilação adequada enquanto conectado à bateria. A bateria
deve ser colocada em uma área bem ventilada.
5 - Limpar o polo da bateria se necessário antes de colocar os
cabos do cabo de partida.
6 - Nunca tente fazer a manutenção do produto. Procure um
técnico ou pessoa autorizada.
7 - Desligue a fonte carregadora do seu auxiliar de partida assim
que notar o aviso de bateria carregada.
8 - Se o cabo da fonte carregadora estiver danificado, ele deve
ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de
evitar riscos.
CARREGAR A BATERIA DO AUXILIAR DE PARTIDA:
Para carregar a bateria do seu auxiliar de partida, conecte a
fonte carregadora na tomada e seu respectivo conector na
entrada para fonte carregadora do auxiliar de partida. A carga
completa deverá ocorrer em até 4 horas. Para certificar a carga
do seu auxiliar de partida, verifique os LED’s indicadores de
carga conforme a tabela abaixo:
1 led aceso: 0 a 25% de carga
2 leds acesos: 26 a 50% de carga
3 leds acesos: 51 a 75% de carga
4 leds acesos: 76 a 100% de carga

Decorridas as 4 horas de carga, certifique-se que os 4 LEDs
indicadores estão acesos e desligue a fonte carregadora da
tomada e do auxiliar de partida.
Dica: você também pode utilizar o carregador veicular que
acompanha seu produto para carregar seu auxiliar de partida!
IMPORTANTE: Mantenha seu auxiliar de partida sempre carregado. Com 100% de carga, o produto é capaz de realizar um
mínimo de 10 partidas de veículos. Não utilize outro carregador
senão o fornecido pelo fabricante do produto ou recomendado
por um agente autorizado Flach. O uso de outro carregador que
não o fornecido pelo fabricante pode danificar o produto ou
reduzir sua vida útil, além de prolongar o tempo de carga.
REALIZAR A PARTIDA DO AUTOMÓVEL:
Siga o procedimento abaixo para realizar a partida do seu automóvel quando este tiver sua bateria descarregada:
1. Certifique que seu auxiliar de partida possui dois ou mais
LEDs indicadores de carga acesos.
2. Antes de conectar os cabos no auxiliar de partida, pegue o
cabo de partida e conecte a garra Vermelha no polo positivo do
veículo, e conecte a garra Preta no polo negativo.
IMPORTANTE: evite conectar a garra preta na carcaça do veículo. Isto irá prejudicar a eficiência do auxiliar de partida e pode
resultar num insucesso.
3. Com as garras já conectadas no veículo, conecte o terminal
das garras no conector do auxiliar de partida.
4. Realize a partida do veículo.
5. Desconecte o cabo de partida do auxiliar de partida ANTES de
remover as garras da bateria do automóvel.
6. Desconecte as garras da bateria do automóvel
SOBRE A GARANTIA:
Este produto possui garantia de 3 meses legais + 3 meses contratuais a partir da data especificada na nota fiscal da compra. A
Flach Indústria de Carregadores e Equipamentos Elétricos Ltda
se responsabiliza por qualquer defeito de fabricação de todos
os seus componentes usados em nossos produtos e os custos
de frete quanto autorizados pela fábrica se houver necessidade
de encaminhamento a mesma, desde que usados da maneira
correta. Em caso de mau uso, todo o translado e suporte técnico será custeado pelo cliente.
A garantia se limita ao mau uso de nossos aparelhos, tais como:
1. Contato com água ou qualquer líquido que possa comprometer os componentes;
2. Descargas elétricas ou curtos;
3. Danos causados por quedas, batidas e outros;
4. Alterações no cabo de partida (onde ficam as garras) e/ou na
fonte carregadora.

Todas as imagens do site são meramente ilustrativas e os produtos
podem sofrer modificações sem prévio aviso.
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