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1 Δείκτες φόρτισης

2 Πλήκτρο ON / OFF

3 Υποδοχή υπολογιστή 19V / 3.5A

4 5V / 1A υποδοχή

5 12V / 1A πρίζα

6 5V / 2A θύρα USB

7 LEDs

8 Έξυπνος σύνδεσμος καλωδίου εκκίνησης

9 Σφιγκτήρες εκκίνησης

10 Καλώδιο USB

11 Παροχή ρεύματος

12 Υποδοχή αναπτήρα τσιγάρων

13 Κιτ Bit + βοηθητικό καλώδιο
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INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Αυτό το εγχειρίδιο περιλαμβάνει οδηγίες σχετικά με τη 
λειτουργία της συσκευής σας και τις προφυλάξεις που πρέπει 
να ακολουθήσετε για τη δική σας ασφάλεια. Βεβαιωθείτε ότι 
το διαβάσατε προσεκτικά πριν από την πρώτη χρήση και ότι το 
έχετε πρόχειρο για μελλοντική αναφορά. Αυτές οι οδηγίες θα 
πρέπει να διαβάζονται και να γίνονται κατανοητές πριν την χρήση 
του προϊόντος. Δεν θα πρέπει να εκτελούνται οποιεσδήποτε 
τροποποιήσεις ή συντήρηση που δεν περιγράφεται στο εγχειρίδιο. 
Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν τραυματισμό ή ζημιά 
λόγω μη συμμόρφωσης με το εγχειρίδιο οδηγιών. Σε περίπτωση 
προβλημάτων ή αβεβαιότητας, συμβουλευτείτε ένα εξειδικευμένο 
τεχνικό που είναι σε θέση να χειριστεί σωστά τη συσκευή. Αυτή 
η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη φόρτιση 
και/ή την εκκίνηση και/ή την τροφοδοσία ρεύματος εντός των 
περιορισμών που αναφέρονται στη συσκευή και στο εγχειρίδιο. 
Θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες ασφαλείας. Σε περίπτωση 
λανθασμένης ή μη ασφαλούς χρήσης, ο κατασκευαστής δεν 
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος
Συσκευή κατάλληλη για εσωτερική χρήση μόνο. Μην εκθέτετε τη 
συσκευή σε βροχή ή σε υπερβολική υγρασία.
Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 
ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή 
διανοητικές ικανότητες ή χωρίς την ανάλογη εμπειρία και γνώση, 
υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκονται υπό επίβλεψη ή ότι έχουν 
ενημερωθεί για τη σωστή χρήση της συσκευής και έχουν επίγνωση 
του ενδεχόμενου κινδύνου. Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν 
τη συσκευή ως παιγνίδι. Οι εργασίες καθαρισμού και σέρβις δεν 
επιτρέπεται να εκτελούνται από παιδιά εκτός εάν επιβλέπονται.
Μη χρησιμοποιείτε για τη φόρτιση μη επαναφορτιζόμενων 
μπαταριών
Μη χρησιμοποιείτε άλλο φορτιστή εκτός από αυτόν που παρέχεται 
με το μηχάνημα για να φορτίσετε τις μπαταρίες.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με φθαρμένο καλώδιο τροφοδοσίας 
ή με βλάβη δικτύου.
Ποτέ μη φορτίζετε μια παγωμένη ή χαλασμένη μπαταρία.
Μην καλύπτετε τη συσκευή
Η συσκευή δεν θα πρέπει να εκτίθεται σε φωτιά ή να υφίσταται 
θερμότητα που υπερβαίνει τους 50°C 
Η αυτόματη διαμόρφωση λειτουργίας και οι περιορισμοί χρήσης 
εξηγούνται παρακάτω στις συγκεκριμένες οδηγίες λειτουργίας.
Κίνδυνος έκρηξης και πυρκαγιάς!
Μια μπαταρία που φορτίζεται μπορεί να εκπέμπει εκρηκτικό αέριο. 
• Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η μπαταρία πρέπει να τοποθετείται 

σε καλά αεριζόμενο χώρο.

• Αποφύγετε τις φλόγες και τους σπινθήρες. Μην καπνίζετε.

• Προστατεύστε τις ηλεκτρικές επαφές της μπαταρίας από 
βραχυκύκλωμα.

Κίνδυνος διαρροής οξέως!
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• Θα πρέπει να φοράτε γυαλιά ασφαλείας και προστατευτικά γάντια.

•  Εάν τα μάτια ή το δέρμα σας έρθουν σε επαφή με οξύ μπαταρίας, 
ξεπλύνετε το σημείο του σώματος που επηρεάστηκε με άφθονο 
νερό και αναζητήστε άμεση ιατρική βοήθεια.

 

Σύνδεση/αποσύνδεση:
•  Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος πριν συνδέσετε/αποσυνδέσετε 

τη συσκευή με/από την μπαταρία
•  Ο ακροδέκτης της μπαταρίας που δεν είναι συνδεδεμένος στο 

πλαίσιο του αυτοκινήτου πρέπει πρώτα να συνδεθεί. Η άλλη 
σύνδεση πρέπει να γίνει στο πλαίσιο του αυτοκινήτου, μακριά από 
την μπαταρία και τη γραμμή καυσίμου. Ο φορτιστής μπαταρίας 
πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο τροφοδοσίας.

•  Μετά τη διαδικασία φόρτισης, αποσυνδέστε το φορτιστή μπαταρίας 
από το δίκτυο τροφοδοσίας και το συνδετήρα από το πλαίσιο του 
αυτοκινήτου και στη συνέχεια το συνδετήρα από την μπαταρία, 
ακολουθώντας τη σειρά που περιγράφεται εδώ.

Συσκευή κατηγορίας II (Φορτιστής NOMAD POWER 10)

Συσκευή κατηγορίας III (NOMAD POWER 10)

Συντήρηση:
•  Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Εάν 

το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, η συσκευή δεν πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί.

• Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται από ειδικευμένο άτομο
•  Προειδοποίηση! Θα πρέπει πάντοτε να αφαιρείτε το φις από την 

πρίζα πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία στη συσκευή.
•  Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται διαλύτες ή 

άλλα διαβρωτικά καθαριστικά.
•  Καθαρίστε τις επιφάνειες της συσκευής με ένα μαλακό, στεγνό 

πανί.
Κανονισμοί
• Η συσκευή συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία.
•  Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα 

μας.
• Σήμα συμμόρφωσης EAC (Οικονομική Επιτροπή Ευρασίας)
Απόρριψη:
•  Αυτό το προϊόν πρέπει να απορριφθεί σε κατάλληλη εγκατάσταση 

ανακύκλωσης. Μην απορρίπτετε μαζί με οικιακά απορρίμματα.
•  Η μπαταρία που είναι τοποθετημένη σε αυτή τη συσκευή είναι 

ανακυκλώσιμη. Ακολουθήστε τους ισχύοντες κανονισμούς 
ανακύκλωσης για την απόρριψη της συσκευής.

•   Η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί από τη συσκευή πριν απορριφθεί.
•   Η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής 

ενέργειας προτού αφαιρέσετε την μπαταρία.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Δείκτες

Πατήστε το κουμπί ON / OFF  για να ελέγξετε την εσωτερική στάθμη της μπαταρίας του 
NOMAD POWER.

Φώτα 1 αναβοσβήνει 1 σταθερή 2 σταθερή 3 σταθερή 4 σταθερή

Εσωτερική 
χωρητικότητα 
μπαταρίας για τη 
συσκευή

0% 25% 50% 75% 100%

Οι ενδείξεις αναβοσβήνουν με τη σειρά τους κατά τη φόρτιση της συσκευής. Ο αριθμός των ON ενδείξεων δείχνει την 
χωρητικότητα της εσωτερικής μπαταρίας NOMAD POWER. Όλες οι λυχνίες είναι σταθερές εάν η μπαταρία βρίσκεται σε 
αναμονή ή η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί.

!  ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΕ ΤΟ NOMAD POWER πριν από την πρώτη χρήση και μετά από κάθε χρήση.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΦΟΡΤΙΣΉ ΤΉΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

1 - Συνδέστε το μετασχηματιστή ρεύματος στην οικιακή πρίζα.

2 - Συνδέστε το άλλο άκρο στο NOMAD POWER για να ξεκινήσει η φόρτιση.

Ή

1 - Συνδέστε το μετασχηματιστή αυτοκινήτου με την υποδοχή του αναπτήρα τσιγάρου. 

2 - Συνδέστε το άλλο άκρο στο NOMAD POWER για να ξεκινήσει η φόρτιση.

Ή

 

δεν παρέχονται
1 - Συνδέστε το καλώδιο USB σε φορτιστή με έξοδο USB (δεν παρέχεται)

2 - Συνδέστε το άλλο άκρο στο NOMAD POWER για να ξεκινήσετε τη φόρτιση.

ΕΚΚΙΝΉΣΉ ΤΟΥ ΟΧΉΜΑΤΟΣ

Λειτουργία έκτακτης εκκίνησης για βενζινοκίνητα ή πετρελαιοκίνητα οχήματα με μπαταρία 12V.
Για να ξεκινήσετε ένα όχημα, επεξεργαστείτε τα παρακάτω:
!  Αν η τάση NOMAD POWER είναι κατώτερη από την τάση του οχήματος, το NOMAD POWER δεν θα λειτουργήσει.

1 Συνδέστε το καλώδιο του βραχυκυκλωτήρα στην υποδοχή NOMAD POWER.
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2

SMART
BOOSTER CABLE

Error

Start

Εάν τα φώτα «Έναρξη» και «Σφάλμα» αναβοσβήνουν εναλλακτικά σε πράσινο και 
κόκκινο χρώμα, το προϊόν είναι έτοιμο. Εάν η κόκκινη φωτεινή ένδειξη είναι μόνο ΟΝ, 
η εσωτερική τάση της μπαταρίας του NOMAD POWER είναι πολύ χαμηλή. Σε αυτήν την 
περίπτωση, φορτίστε τη συσκευή σας.

3 Βεβαιωθείτε ότι το NOMAD POWER φορτίζεται ελέγχοντας τον αριθμό των δεικτών στη 
συσκευή (τουλάχιστον 3 ενδείξεις είναι ενεργοποιημένες (βλ. Σελ. 4)).

4 1- Συνδέστε το κόκκινο σφιγκτήρα στο (+) της μπαταρίας.
2- Συνδέστε το μαύρο σφιγκτήρα στο (-) της μπαταρίας.

5
Start

30"

Εάν η λυχνία «Εκκίνηση» είναι πράσινη και η λυχνία «Σφάλμα» σβήσει, όλα είναι εντάξει. 
Το πράσινο φως παραμένει αναμμένο για 30 δευτερόλεπτα, οπότε ο χρήστης έχει 30 
δευτερόλεπτα για να πάει και να ξεκινήσει το όχημά του
(Αν δεν γίνει καμία ενέργεια κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το καλώδιο 
βραχυκυκλώματος απενεργοποιείται και οι ενδείξεις «Έναρξη» και «Σφάλμα» θα 
αναβοσβήσουν ξανά εναλλακτικά. Αποσυνδέστε και συνδέστε το καλώδιο jumper στη 
συσκευή σύνδεσης (βλ. Βήμα 1).

Error
Εάν είναι ενεργοποιημένη μόνο η ένδειξη «Σφάλμα», η εκκίνηση του οχήματος δεν είναι 
δυνατή (ανατρέξτε στη σελίδα 10 για περισσότερες πληροφορίες).

7 Εκκίνηση του οχήματος: Η ένδειξη «Σφάλμα» αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα και ανάβει 
ηχητικό σήμα.

8 Αφαιρέστε αμέσως τους 2 σφιγκτήρες της μπαταρίας του οχήματος και αποσυνδέστε και 
το καλώδιο βραχυκύκλωσης από τη φίσα.

ΦΟΡΤΙΣΉ ΚΙΝΉΤΩΝ ΤΉΛΕΦΩΝΩΝ

1 - Συνδέστε το καλώδιο στη θύρα USB NOMAD POWER 5V 2A. 

2 - Επιλέξτε τον κατάλληλο προσαρμογέα για το κινητό σας τηλέφωνο ή tablet 
και συνδέστε τον. Το NOMAD POWER εκκινεί αυτόματα τη φόρτιση.

ΠΑΡΟΧΉ ΉΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

1 - Συνδέστε το βοηθητικό καλώδιο στη θύρα PC  19V 3.5A της NOMAD 
POWER.
2 - Επιλέξτε την κατάλληλη σύνδεση για τον φορητό σας υπολογιστή και 
συνδέστε τον στο βοηθητικό καλώδιο.
3 - Συνδέστε το βοηθητικό καλώδιο με τη σωστή σύνδεση στην υποδοχή 
τροφοδοσίας του φορητού σας υπολογιστή.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ FLASHLIGHT

Πατήστε το κουμπί ON / OFF   για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε 
τις λυχνίες LED.   
Πατήστε σύντομα το κουμπ  για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες 
φωτισμού (4 διαθέσιμοι τρόποι: κανονικό, φλας, SOS και OFF).

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Αυτή η συσκευή προστατεύεται από βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση, βαθιά απαλλαγή και αντιστροφή πολικότητας.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΉ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΩΝ, ΑΙΤΙΕΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΏΝ ΑΙΤΙΕΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΏΣΕΙΣ

1 Δεν υπάρχει απάντηση ενώ πιέζετε 
το κουμπί ON / OFF

Η συσκευή NOMAD POWER 
εξέρχεται. Φορτίστε το προϊόν (δείτε σελίδα 8).

2 Η ένδειξη «Σφάλμα» ανάβει στο 
καλώδιο του βραχυκυκλωτήρα. Εσωτερική τάση μπαταρίας <11.0V. Φορτίστε το προϊόν.

3 Η λυχνία «Σφάλμα» αναβοσβήνει 
κόκκινη + ηχητικό σήμα.

Αντιστροφή πολικότητας

Ελέγξτε ότι οι σφιγκτήρες είναι καλά 
συνδεδεμένοι και αποσυνδέστε 
/ συνδέστε το καλώδιο του 
γεμιστήρα.

Βραχυκύκλωμα

Ελέγξτε ότι οι σφιγκτήρες είναι καλά 
συνδεδεμένοι και αποσυνδέστε 
/ συνδέστε το καλώδιο του 
γεμιστήρα.

Οι σφιγκτήρες έχουν παραμείνει 
συνδεδεμένοι στη μπαταρία.

Αφαιρέστε τους 2 σφιγκτήρες από 
την μπαταρία αυτοκινήτου για να 
προστατέψετε τη συσκευή.

4
Η συσκευή είναι ζεστή ενώ 
είναι συνδεδεμένη σε φορητό 
υπολογιστή.

-

Αφαιρέστε την μπαταρία 
του φορητού υπολογιστή ή 
αποσυνδέστε το NOMAD POWER 
από το φορητό υπολογιστή για 5 
λεπτά και συνδέστε το ξανά.

ΕΓΓΥΉΣΉ

Η εγγύηση καλύπτει ελαττωματική εργασία για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς (ανταλλακτικά και εργασία).

Η εγγύηση δεν καλύπτει:
• Βλάβες κατά τη μεταφορά.
• Κανονική φθορά εξαρτημάτων (π.χ.: καλώδια, σφιγκτήρες κλπ.).
• Ζημιές λόγω κακής χρήσης (βλάβη τροφοδοσίας, πτώση εξοπλισμού, αποσυναρμολόγηση).
• Βλάβες που σχετίζονται με το περιβάλλον (ρύπανση, σκουριά, σκόνη).

Σε περίπτωση βλάβης, επιστρέψτε τη συσκευή στον διανομέα σας μαζί με:
- Την απόδειξη αγοράς (τιμολόγιο κλπ.)
- Περιγραφή του σφάλματος που αναφέρθηκε
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΉΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις 170 x 82 x 32mm

Βάρος 408 g

Εσωτερική χωρητικότητα μπαταρίας 4 Ah - 44.4 Wh

Μέγιστο στιγμιαίο ρεύμα εκκίνησης (≤ 5s) 400A ± 10%

Έναρξη ρεύματος 1V / C 200A

Θερμοκρασία λειτουργίας -20ºC / + 60ºC

ΣΥΜΒΟΛΑ 

T 10A
FUSE 80A

- Συσκευές που συμμορφώνονται με τις ευρωπαϊκές οδηγίες.

-  Η συσκευή συμμορφώνεται με: όρια ηλεκτρομαγνητικής παρεμβολής που έχουν εγκριθεί από την 
«Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών».

- Η συσκευή συμμορφώνεται με την οδηγία RoHS.

-  Το προϊόν αυτό πρέπει να απορριφθεί σε κατάλληλη εγκατάσταση ανακύκλωσης. Μην απορρίπτετε τα 
οικιακά απορρίμματα. 

GYS SAS
1, rue de la Croix des Landes 

CS 54159
53941 SAINT-BERTHEVIN Cedex 

France


