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1 Charging indicators Indicadores de Carga

2 ON/OFF button Botão ON / OFF.

3 Computer socket 
19V / 3.5A Tomada PC  19V / 3.5A

4 Socket  
5V / 1A Tomada 5V / 1A

5 Power supply socket 
12V / 1A Tomada de alimentação 12 V / 1A 

6 USB port 
5V / 2A Porta USB 5V / 2A

7 LEDs LEDs.

8 Jumper cable connection Conector para cabo de início 
inteligente

9 Jumper cables Grampos de partida

10 USB cable Cabo USB

11 Power supply Alimentação da rede

12 Cigarette lighter plug Tomada de isqueiro

13 Connections kits + auxiliary 
cable Dicas Kit + cabo auxiliar
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Este manual de instruções contém indicações de uso e operação do 
carregador e as precauções a serem tomadas para sua segurança. 
Ler atentamente antes de usar e conservar para consultações futuras.
Estas instruções devem ser lidas e compreendidas antes de efetuar 
qualquer operação. Toda modificação ou manutenção não indicada 
no manual não deve ser efetuada. Todo dano corpóreo ou material 
devido ao uso não conforme às instruções deste manual não poderá 
ser considerado culpa do fabricante. Em caso de problema ou 
incerteza, consultar uma pessoa qualificada para efetuar a manutenção 
adequada do aparelho. Este aparelho deve ser usado somente para 
ligar nos limites indicados no aparelho e no manual de instruções. É 
preciso respeitar as instruções relativas a segurança. Em caso de uso 
inadequado ou perigoso, o fabricante não poderá ser considerado 
responsável.

Dispositivo para uso no interior. Não deve ser exposto à chuva.

Este dispositivo pode ser usado por crianças com mais de 8 anos e por 
pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou 
sem experiência ou conhecimentos, se estas estiverem sob observação 
de pessoas competentes ou se forem devidamente instruídas ao 
uso do aparelho em toda segurança, e se os riscos corridos forem 
compreendidos.  As crianças não devem brincar com o dispositivo. A 
limpeza e manutenção feitas pelo usuário não devem ser feitas por 
crianças não supervisionadas.

Não deve ser usado em nenhum caso para carregar pilhas ou baterias 
não recarregáveis.
Para recarregar as baterias usar exclusivamente o carregador fornecido 
com o aparelho.
Não usar o dispositivo se o cabo de alimentação ou o plug estiverem 
danificados.
Nunca carregar uma bateria gelado ou danificada.
Não abrir o aparelho.
Não colocar o aparelho em proximidade de fontes de calor nem expô-
lo a temperaturas duravelmente elevadas (superiores a 50°C).
O modo de funcionamento automático assim como as restrições 
aplicadas au uso são explicadas em seguida neste manual do usuário.
Risco de explosão e de incêndio!
Uma bateria em carga pode emitir gás explosivos. 

• Durante a carga, a bateria ceve ser posta em um lugar aerado.
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• Evitar flamas e faíscas. Não fumar.

• Proteger as superfícies dos contatos elétricos da bateria em 
relação aos curto-circuitos.

Risco de projeção de ácido!

 • Usar óculos e luvas de proteção.

•  Em caso de contato com os olhos ou a pele, enxaguar 
abundantemente com água e consultar um médico sem demora.

Aparelho de classe II.

Aparelho de classe III.

• Não usar em nenhum caso solventes ou outros produtos agressivos.
• Limpar as superfícies do aparelho usando um pano seco.
Regulamentação:
• Aparelho conforme às diretivas européias.

•Marca de conformidade EAC (Comunidade Econômica Eurasiática)

Refugo:
• Este material é sujeito a coleta seletiva. Não jogar no lixo doméstico.
•A bateria deve ser retirada do aparelho antes que o mesmo seja 
posto no refugo.
•O aparelho deve imperativamente ser desconectado da rede elétrica 
antes de retirar a bateria.

FUNCIONAMENTO

luzes indicadoras
Pressione o botão ON / OFF  para verificar o nível da bateria interna do NOMAD POWER.

Indicadores 1 Intermitente 1 fixo 2 fixos 3 fixos 4 fixos

Capacidade da 
bateria interna do 
dispositivo

0% 25% 50% 75% 100%

As luzes piscam uma por uma quando você carrega seu dispositivo. O número de luzes acesas indica a capacidade da 
bateria interna do NOMAD POWER. Todas as luzes são fixas quando a carga é suspenso ou encerrado.
!  RECARREGUE A BATERIA DO ENERGIA NOMAD antes do primeiro uso e após cada uso.
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CARGA DA BATERIA INTERNA

1 - Conecte o adaptador de rede à rede elétrica doméstica.

2 - Conecte à porta de entrada  do NOMAD POWER a outra extremidade do adaptador 
para iniciar a carga.

OU

1 - Ligue o adaptador para automóvel à tomada do isqueiro de um veículo.

2 - Conecte à porta de entrada  do NOMAD POWER a outra extremidade do adaptador 
para iniciar a carga.

OU

 

non fourni

1 - Conecte o cabo USB a um carregador com saída USB (não fornecido)

2 - Conecte o cabo à porta de entrada  do NOMAD POWER para iniciar a carga.

ARRANQUE DO VEÍCULO

Função de arranque de emergência para veículos a gasolina ou a diesel equipados com uma bateria de 12V. Para 
iniciar um veículo, faça o seguinte:
!  Se a tensão do NOMAD POWER for menor que a tensão do veículo, o NOMAD POWER não funcionará. 

1 Conectar o cabo de ignição inteligente para o conector  NOMAD POWER.

2

SMART
BOOSTER CABLE

Error

Start

Se os LEDs «Start» e «Error» piscarem alternadamente em verde e vermelho, a unidade 
estará pronta. Se apenas o LED vermelho estiver aceso, a tensão interna da bateria do 
NOMAD POWER é muito baixa. Neste caso, recargar o seu dispositivo.

3 Verifique se o NOMAD POWER está carregado, verificando o número de luzes na uni-
dade (mínimo de 3 luzes acesas (consulte a página 4)).

4 1- Ligue o grampo vermelho ao pólo + da bateria. 
2- Ligue o grampo preto (-) ao terminal (-) da bateria.
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5
Start

30"

Se o indicador «Start» ficar verde e o indicador «Error» se apagar, tudo está OK. A luz 
verde permanece acesa por 30 segundos, então o usuário tem 30 segundos para ligar o 
veículo. (Se nenhuma ação for tomada durante esse tempo, o cabo  de  ignição inteli-
gente  será desligado automaticamente e os LEDs «Start» e «Error» piscarão alternada-
mente. Desconecte e reconecte o cabo do arranque ao conector da unidade (consulte a 
etapa 1).

Error
Se apenas a luz «Error» estiver acesa, é impossível ligar o veículo (consulte a página 6 
para obter mais informações).

7 Ligue o veículo: o indicador «Error» pisca em vermelho e um alarme é acionado.

8 Remova imediatamente os dois grampos dos terminais da bateria do veículo e desco-
necte também o cabo de partida inteligente do conector.

CARGA DE CELULARES

1 - Conecte seu cabo à porta USB 5V 2A  do NOMAD POWER.

2 - Selecione o adaptador apropriado para o seu celular ou tablet e conecte-o. 
O NOMAD POWER começa a carga automaticamente.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

1 - Conecte o cabo auxiliar à porta PC  19V 3.5A do NOMAD POWER.
2 - Selecione a dica apropriada para o seu laptop e conecte-o ao cabo auxiliar. 
3 - Conecte o cabo auxiliar com o conector na tomada de energia do seu 
computador.

FUNÇÃO DA LÂMPADA DA TOCHA

Pressione o botão ON / OFF  por 3 segundos para acender os LEDs.   
Pressione o botão  momentaneamente para alterar os modos de ilumina-
ção (4 modos disponíveis: normal, luz estroboscópica, SOS e Desligado).

PROTEÇÕES

Esta unidade está protegida contra sobrecarga, descarga profunda, curto-circuito e inversão de polaridade.
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ANOMALIAS; CAUSAS; SOLUÇÕES

ANOMALIAS CAUSAS SOLUÇÕES

1 Nenhuma resposta ao pressionar o 
botão ON / OFF O NOMAD POWER é descarregado. Recargar o dispositivo (ver página 4).

2 Indicador "Erro" aceso no cabo de 
início inteligente. Tensão da bateria interna <11,0V. Recargar o dispositivo

3 O indicador "Error" pisca em ver-
melho + sinal sonoro.

Inversão de polaridade Verifique se os grampos estão devidamente ligados e desligue / volte a ligar o 
cabo de ignição inteligente.

Curto-circuito. Verifique se os grampos estão devidamente ligados e desligue / volte a ligar o 
cabo de ignição inteligente.

Os grampos permaneceram conectados à bateria. Remova os dois grampos dos terminais da bateria do veículo para proteger a 
unidade.

4 O dispositivo está um pouco quente 
quando conectado a um laptop. - Remova a bateria do laptop ou desconecte o NOMAD POWER do laptop por 5 

minutos e reconecte-o.

GARANTIA

A garantia cobre todo defeitos ou vícios de fabricação durante 2 ano, a partir da data de compra (peças e mão de obra).

A garantia não cobre:
• Qualquer outra avaria causada pelo transporte.
• O desgaste normal das peças (Ex. : cabos, alicates, etc.).
• Os incidentes causados pelo uso incorreto (erro de alimentação, quedas, desmontagem).
• As avarias ligadas ao ambiente (poluição, ferrugem, pó).

Em caso de avaria, retornar o dispositivo ao distribuidor, junto com:
- um justificativo de compras com data (recibo de pagamento, fatura...)
- uma nota explicando a avaria.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões 170 x 82 x 32mm

Peso 408 g

Capacidade nominal de carga 4 Ah - 44.4 Wh

Corrente de partida instantânea max (≤ 5s) 400A ± 10%

Corrente de partida de 1V / C 200A

Temperatura de funcionamento -20ºC / + 60ºC

PICTOGRAMAS

T 10A
FUSE 80A

Aparelho conforme às diretivas européias.

Aparelho em conformidade com os limites de interferência eletromagnética aprovados pela« Federal Communications Commission ».

Dispositivo compatível com RoHS.

Produto objeto de coleta seletiva - Não jogar no lixo doméstico.


