
GB-sarjan apukäynnis�met

Käy�öohje

Kiitos, e�ä valitsit NOCO Genius® Boost™  – 
lai�een. Ennen lai�een käy�ööno�oa lue 
käy�öohjeet huolellises�. Jos sinulla herää 
yleisiä kysymyksiä apukäynnis�men 
käytöstä, katso ka�avat tukipalvelumme 
osoi�eessa www.virtapankki.fi. Mikäli 
tarvitset henkilökohtaista tukea NOCO – 
lai�eesi käytöstä, ota yhteys jälleenmyyjään 
(www.virtapankki.fi).

Pakkaussisältö

• GB -sarjan Li�um apukäynnis�n
• USB-liitäntäjohto
• Akkukaapelit tukevilla pihdeillä
• 12V / 5V tupakansyty�nliitäntä 
 (ei GB20)
• 12V XGC  -latausjohto
 (GB70, GB150)
• Käy�öohje

Tietoa GB–lai�eesta

NOCO Genius® Boost™ on kompak�, 
kanne�ava li�um apukäynnis�n, joka sopii 
esimerkiksi autoihin, veneisiin, 

moo�oripyöriin, ruohonleikkureihin ja 
traktoreihin. Se on äärimmäisen turvallinen 
ja sopii kaikille käy�äjille. Lai�eessa on 
kipinöin�- ja väärinkytkentäsuojat. Sen 
avulla käynnistetään yleisimmät 
moo�oriajoneuvot ja yhdellä latauskerralla 
jopa kaksikymmentä kertaa. GB on lisäksi 
varuste�u USB-varavirtalähteellä ja 
LED-taskulampulla, jolloin se on todellinen 
yleislaite hätä�lanteisiin.

Aloitus

GB on pakkauksessa osi�ain latautuneena, 
joten laite täytyy ladata täyteen ennen 
varsinaista käy�ööno�oa. Lue 
käynniste�ävän kulkuvälineen käy�öopas 
huolellises� ennen apukäynnistystä 
varotoimenpiteiden varalta ja oikeiden 
toimintaohjeiden nouda�amiseksi. Tarkista 
myös käynniste�ävän kulkuvälineen akun 
jännite ja rakenne lukemalla akun 
käy�öopas ennen apukäynnis�men 
käy�ööno�oa. GB soveltuu ainoastaan 12 
vol�n akkujen apukäynnistämiseen.



Akkuun yhdistäminen

Tarkista, e�ä kytke�ävä akku on 12 vol�n 
akku ennen lai�eeseen yhdistämistä. 
Tarkista akun oikeat navat 
akkumerkinnöistä. Posi�ivinen akun napa 
on tyypillises� merki�y joko POS, P tai 
symbolilla +. Nega�ivinen akun napa on 
tyypillises� merki�y joko NEG, N tai 
symbolilla -. Älä yhdistä laite�a 
kaasu�meen, pol�oaineletkuihin tai 
ohutlevyosiin. Nämä käy�öohjeet on 
tarkoite�u nega�ivisille 
maadoitusjärjestelmille (yleisimmät 
kulkuvälineet). Mikäli kulkuvälineessä on 
posi�ivinen 
maadoitusjärjestelmä(harvinainen), lue alla 
olevat ohjeet päinvastaisessa järjestyksessä 
alhaalta ylös. 

1. Yhdistä plusmerkkinen (punainen) 
HD-akkulii�n posi�iviseen (POS, P, +) 
akkunapaan.

2. Yhdistä miinusmerkkinen (musta) 
HD-akkulii�n nega�iviseen (NEG, N, -) 
akkunapaan tai kulkuvälineen alustaan.

3. Pois kytkeminen tapahtuu käänteisessä 
järjestyksessä. Irrota ensin nega�ivinen 
liitos (tai posi�ivinen, mikäli kulkuvälineessä 
on posi�ivinen maadoitusjärjestelmä).

Apukäynnistys

1. Tarkista akun jännite ja rakenne.

2. Tarkista, e�ä HD kaapelit ovat 
yhdiste�ynä oikeisiin akkunapoihin.

3. Yhdistä HD X-Connect -lii�n ja GB 
(ei GB70, GB150).

4. Varmista, e�ä kaikki kulkuvälineesi 
virrankulu�ajat (ajovalot, radio, ilmastoin� 
jne.) ovat sulje�uina ennen 
apukäynnistystä.

5. Paina lai�een virtapainike�a 
apukäynnistyksen aloi�amiseksi. 
Osoituksena LED-valojen toimivuudesta 
kaikki LED-valot välähtävät. Mikäli lai�eesi 
on oikeinkytke�ynä akkuun, valkoinen 
Boost LED-valo sy�yy. Mikäli lai�eesi 
akkulii�met ovat kytke�ynä väärinpäin, 
punainen Error LED-valo sy�yy. Tällöin 
vaihda akkukaapeleiden paikkaa toisin päin, 
jolloin valkoinen Boost LED-valo sy�yy. 
Valkoinen Boost LED-valo on merkki siitä, 
e�ä GB on valmis apukäynnistykseen.

6. Yritä käynnistää kulkuvälineesi. 
Yleisimmät kulkuvälineet käynnistyvät 
väli�ömäs�. Jotkin kulkuvälineet kuitenkin 
vaa�vat apukäynnis�men olevan kytke�ynä 
30 sekunnin ajan ennen käynnistymistään. 
Mikäli kulkuvälineesi ei käynnisty 
väli�ömäs�, odota 20-30 sekun�a ja yritä 
uudelleen. Älä yritä yli vii�ä (5) peräkkäistä 
apukäynnistyskertaa enempää viidentoista 
minuu�n sisällä. Anna apukäynnis�men 
levätä viidentoista minuu�n ajan ennen 
uu�a apukäynnistysyritystä.
 
7. Kulkuvälineesi käynnisty�yä irrota 
akkukaapelit ja GB.

Alhaisen jänni�een akut ja 
manuaalinen ohitus

GB on suunniteltu 12 vol�n lyijyakkujen 
apukäynnistykseen aina kahden vol�n 
jänni�eeseen saakka. Mikäli akkusi 
jännite on alle kahden vol�n, lai�een 
Boost LED-valo ei syty päälle. Tämä 
tarkoi�aa sitä, e�ei GB havaitse 
apukäynniste�ävää akkua.
 
Mikäli sinun kuitenkin täytyy 
apukäynnistää ajoneuvo, jonka 
akkujännite on alle kahden vol�n, on se 
mahdollista manuaalisen ohituksen 
avulla, jolloin saat Boost LED-valon 
sy�ymään ja apukäynnistyksen 
toimimaan. 

VAROITUS! KÄYTÄ TÄTÄ TOIMINTOA 
ÄÄRIMMÄISEN VAROVAISESTI. TÄMÄ 
TOIMINTO ON AINOASTAAN 12 VOLTIN 
LYIJYAKUILLE. SEKÄ KIPINÖINTI- ETTÄ 
VÄÄRINKYTKENTÄSUOJAT EIVÄT OLE 
TÄLLÖIN KÄYTÖSSÄ. TARKISTA ERITYISEN 
HUOLELLA, ETTÄ AKKULIITÄNNÄT OVAT 
OIKEISSA NAVOISSA ENNEN 
TOIMINNON KÄYTTÖÄ. ÄLÄ ANNA 
POSITIIVISEN JA NEGATIIVISEN 
AKKULIITTIMEN KOSKEA TAI YHDISTYÄ 
TOISIINSA, SILLÄ LAITE VOI TÄLLÖIN 
KIPINÖIDÄ. TÄMÄ TOIMINTO KÄYTTÄÄ 
KORKEAA SÄHKÖVIRTAA, JOKA VOI 
AIHEUTTAA KIPINÖINTIÄ JA LAITTEEN 
KUUMENTUMISTA VÄÄRIN 
KÄYTETTYNÄ. MIKÄLI OLET EPÄVARMA 
TÄMÄN TOIMINNON KÄYTTÄMISESTÄ, 
ÄLÄ YRITÄ SITÄ ITSE, VAAN PYYDÄ 
AMMATTILAISEN APUA.

Varmista ennen manuaalisen ohituksen 
käy�öä e�ä HD akkukaapelit ovat 
kytke�ynä oikeisiin akkunapoihin sekä 
HD X-Connect ja GB ovat yhdiste�ynä. 
Käynnistä toiminto painamalla ja 
pitämällä pohjassa manuaalisen 
ohituksen painike�a (punainen 
huutomerkki punaisen ympyrän sisällä) 
kolmen (3) sekunnin ajan. Valkoinen 
Boost LED -valo välähtää päälle ja pois 
päältä manuaalisen ohituksen 
onnistumisen ja apukäynnistyksen 
valmiuden osoi�amiseksi. Mikäli 
lii�met on kytke�ynä vääriin napoihin, 
punainen Error LED-sy�yy eikä laite 
toimi.

VAROITUS! SAMMUTA GB ENNEN 
AKKULIITINTIEN IRROITTAMISTA. TÄLLÄ 
VARMISTAT OMAN TURVALLISUUTESI. 
MUISTA, ETTEIVÄT KIPINÖINTI- TAI 
VÄÄRINKYTKENTÄSUOJAT OLE 
KÄYTÖSSÄ.

Yleisimmät kulkuvälineet käynnistyvät 
väli�ömäs�. Jotkut kulkuvälineet 
kuitenkin vaa�vat apukäynnis�men 
olevan kytke�ynä 30 sekunnin ajan 
ennen käynnistymistään. Mikäli 
kulkuvälineesi ei käynnisty väli�ömäs�, 
odota 20-30 sekun�a ja yritä uudelleen. 
Älä yritä yli vii�ä (5) peräkkäistä 
apukäynnistyskertaa enempää 
viidentoista minuu�n sisällä. Anna 
lai�een levätä viidentoista minuu�n 
ajan ennen uu�a apukäynnistysyritystä.



Akkuun yhdistäminen

Tarkista, e�ä kytke�ävä akku on 12 vol�n 
akku ennen lai�eeseen yhdistämistä. 
Tarkista akun oikeat navat 
akkumerkinnöistä. Posi�ivinen akun napa 
on tyypillises� merki�y joko POS, P tai 
symbolilla +. Nega�ivinen akun napa on 
tyypillises� merki�y joko NEG, N tai 
symbolilla -. Älä yhdistä laite�a 
kaasu�meen, pol�oaineletkuihin tai 
ohutlevyosiin. Nämä käy�öohjeet on 
tarkoite�u nega�ivisille 
maadoitusjärjestelmille (yleisimmät 
kulkuvälineet). Mikäli kulkuvälineessä on 
posi�ivinen 
maadoitusjärjestelmä(harvinainen), lue alla 
olevat ohjeet päinvastaisessa järjestyksessä 
alhaalta ylös. 

1. Yhdistä plusmerkkinen (punainen) 
HD-akkulii�n posi�iviseen (POS, P, +) 
akkunapaan.

2. Yhdistä miinusmerkkinen (musta) 
HD-akkulii�n nega�iviseen (NEG, N, -) 
akkunapaan tai kulkuvälineen alustaan.

3. Pois kytkeminen tapahtuu käänteisessä 
järjestyksessä. Irrota ensin nega�ivinen 
liitos (tai posi�ivinen, mikäli kulkuvälineessä 
on posi�ivinen maadoitusjärjestelmä).

Apukäynnistys

1. Tarkista akun jännite ja rakenne.

2. Tarkista, e�ä HD kaapelit ovat 
yhdiste�ynä oikeisiin akkunapoihin.

3. Yhdistä HD X-Connect -lii�n ja GB 
(ei GB70, GB150).

4. Varmista, e�ä kaikki kulkuvälineesi 
virrankulu�ajat (ajovalot, radio, ilmastoin� 
jne.) ovat sulje�uina ennen 
apukäynnistystä.

5. Paina lai�een virtapainike�a 
apukäynnistyksen aloi�amiseksi. 
Osoituksena LED-valojen toimivuudesta 
kaikki LED-valot välähtävät. Mikäli lai�eesi 
on oikeinkytke�ynä akkuun, valkoinen 
Boost LED-valo sy�yy. Mikäli lai�eesi 
akkulii�met ovat kytke�ynä väärinpäin, 
punainen Error LED-valo sy�yy. Tällöin 
vaihda akkukaapeleiden paikkaa toisin päin, 
jolloin valkoinen Boost LED-valo sy�yy. 
Valkoinen Boost LED-valo on merkki siitä, 
e�ä GB on valmis apukäynnistykseen.

6. Yritä käynnistää kulkuvälineesi. 
Yleisimmät kulkuvälineet käynnistyvät 
väli�ömäs�. Jotkin kulkuvälineet kuitenkin 
vaa�vat apukäynnis�men olevan kytke�ynä 
30 sekunnin ajan ennen käynnistymistään. 
Mikäli kulkuvälineesi ei käynnisty 
väli�ömäs�, odota 20-30 sekun�a ja yritä 
uudelleen. Älä yritä yli vii�ä (5) peräkkäistä 
apukäynnistyskertaa enempää viidentoista 
minuu�n sisällä. Anna apukäynnis�men 
levätä viidentoista minuu�n ajan ennen 
uu�a apukäynnistysyritystä.
 
7. Kulkuvälineesi käynnisty�yä irrota 
akkukaapelit ja GB.

Alhaisen jänni�een akut ja 
manuaalinen ohitus

GB on suunniteltu 12 vol�n lyijyakkujen 
apukäynnistykseen aina kahden vol�n 
jänni�eeseen saakka. Mikäli akkusi 
jännite on alle kahden vol�n, lai�een 
Boost LED-valo ei syty päälle. Tämä 
tarkoi�aa sitä, e�ei GB havaitse 
apukäynniste�ävää akkua.
 
Mikäli sinun kuitenkin täytyy 
apukäynnistää ajoneuvo, jonka 
akkujännite on alle kahden vol�n, on se 
mahdollista manuaalisen ohituksen 
avulla, jolloin saat Boost LED-valon 
sy�ymään ja apukäynnistyksen 
toimimaan. 

VAROITUS! KÄYTÄ TÄTÄ TOIMINTOA 
ÄÄRIMMÄISEN VAROVAISESTI. TÄMÄ 
TOIMINTO ON AINOASTAAN 12 VOLTIN 
LYIJYAKUILLE. SEKÄ KIPINÖINTI- ETTÄ 
VÄÄRINKYTKENTÄSUOJAT EIVÄT OLE 
TÄLLÖIN KÄYTÖSSÄ. TARKISTA ERITYISEN 
HUOLELLA, ETTÄ AKKULIITÄNNÄT OVAT 
OIKEISSA NAVOISSA ENNEN 
TOIMINNON KÄYTTÖÄ. ÄLÄ ANNA 
POSITIIVISEN JA NEGATIIVISEN 
AKKULIITTIMEN KOSKEA TAI YHDISTYÄ 
TOISIINSA, SILLÄ LAITE VOI TÄLLÖIN 
KIPINÖIDÄ. TÄMÄ TOIMINTO KÄYTTÄÄ 
KORKEAA SÄHKÖVIRTAA, JOKA VOI 
AIHEUTTAA KIPINÖINTIÄ JA LAITTEEN 
KUUMENTUMISTA VÄÄRIN 
KÄYTETTYNÄ. MIKÄLI OLET EPÄVARMA 
TÄMÄN TOIMINNON KÄYTTÄMISESTÄ, 
ÄLÄ YRITÄ SITÄ ITSE, VAAN PYYDÄ 
AMMATTILAISEN APUA.

Varmista ennen manuaalisen ohituksen 
käy�öä e�ä HD akkukaapelit ovat 
kytke�ynä oikeisiin akkunapoihin sekä 
HD X-Connect ja GB ovat yhdiste�ynä. 
Käynnistä toiminto painamalla ja 
pitämällä pohjassa manuaalisen 
ohituksen painike�a (punainen 
huutomerkki punaisen ympyrän sisällä) 
kolmen (3) sekunnin ajan. Valkoinen 
Boost LED -valo välähtää päälle ja pois 
päältä manuaalisen ohituksen 
onnistumisen ja apukäynnistyksen 
valmiuden osoi�amiseksi. Mikäli 
lii�met on kytke�ynä vääriin napoihin, 
punainen Error LED-sy�yy eikä laite 
toimi.

VAROITUS! SAMMUTA GB ENNEN 
AKKULIITINTIEN IRROITTAMISTA. TÄLLÄ 
VARMISTAT OMAN TURVALLISUUTESI. 
MUISTA, ETTEIVÄT KIPINÖINTI- TAI 
VÄÄRINKYTKENTÄSUOJAT OLE 
KÄYTÖSSÄ.

Yleisimmät kulkuvälineet käynnistyvät 
väli�ömäs�. Jotkut kulkuvälineet 
kuitenkin vaa�vat apukäynnis�men 
olevan kytke�ynä 30 sekunnin ajan 
ennen käynnistymistään. Mikäli 
kulkuvälineesi ei käynnisty väli�ömäs�, 
odota 20-30 sekun�a ja yritä uudelleen. 
Älä yritä yli vii�ä (5) peräkkäistä 
apukäynnistyskertaa enempää 
viidentoista minuu�n sisällä. Anna 
lai�een levätä viidentoista minuu�n 
ajan ennen uu�a apukäynnistysyritystä.



LED-valojen varausmerkinnät

GB sisältää neljä eri LED-valoa varausmerkintöinä: 25%, 50%, 75% ja 100%. Nämä eri 
varausmerkinnät osoi�avat lai�een sisäisen akun varaustason. Merkintöjen selitykset: 

1. Akun varaustaso
Osoi�aa lai�eensisäisen akun varaustason 

2. Error LED-valo
Virhevalo, joka sy�yy punaiseksi lai�een ollessa väärin 
napoihin kytke�ynä tai välkkyy lai�een sisäisen akun 
lämpö�lan noustessa liian korkealle. 

3. Virtapainike
Paina käynnistääksesi tai sulkeaksesi lai�een. 

4. Power LED-valo
Sy�yy valkoiseksi lai�een ollessa päällä.

5. Boost LED-valo
Sy�yy valkoiseksi apukäynnistyksen ak�voituessa. Mikäli 
laite on oikeinkytke�ynä, GB yhdistyy automaa�ses� 
kulkuvälineen akkuun ja apukäynnistää sen (LED-valo 
välkkyy valkoisena manuaalisen ohituksen ak�voituessa).
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Lai�een 25%:n varausmerkintävalo vilkkuu lai�een ollessa 
latauksessa ja jää punaiseksi akun saavu�aessa 25% varaustason.

Lai�een 50%:n varausmerkintävalo vilkkuu lai�een ollessa 
latauksessa ja jää punaiseksi akun saavu�aessa 50% varaustason.

Lai�een 75%:n varausmerkintävalo vilkkuu lai�een ollessa 
latauksessa ja jää keltaiseksi akun saavu�aessa 75% varaustason.

Lai�een 100%:n varausmerkintävalo vilkkuu lai�een ollessa 
latauksessa ja jää vihreäksi akun saavu�aessa 100% varaustason. 
Lai�een ollessa kytke�ynä USB-laturiin, muut lai�een 
varausmerkintävalot eivät syty. Laturista irrote�ua kaikki lai�een neljä 
(4) varausmerkintävaloa sy�yvät sisäisen akun varaustason ollessa 
75% ja 100% välillä sekä lai�een ollessa päällä. 

25%
Punainen LED

25% 50% 75% 100%

50%
Punainen LED

25% 50% 75% 100%

75%
Keltainen LED

25% 50% 75% 100%

100%
Vihreä LED

25% 50% 75% 100%

Virhe�lojen merkinnät

Apukäynnis�n ilmoi�aa virhe�lasta lai�een ollessa kytke�ynä vääriin akkunapoihin, 
apukäynniste�ävän akun jänni�een ollessa alle kaksi (2) vol�a tai lai�een sisäisen akun 
ylikuumentuessa. Seuraavassa selitykset eri virhe�lojen ilmoituksista:

6. Manuaalinen ohitus -painike
Toiminnon aloi�amiseksi paina ja pidä pohjassa painike�a kolmen (3) sekunnin ajan. 
VAROITUS! Toiminto kytkee turvasuojaukset pois päältä ja manuaalises� pako�aa 
apukäynnistyksen päälle. Käytä vain silloin, kun kulkuvälineesi akkujännite on niin alhaalla, 
e�ei GB havaitse apukäynniste�ävää akkua.

7. Light Mode -painike
Vaihtaa kirkkaan taskulampun LED-valon 7 eri moodin läpi: 100 %. 50 %, 10 %, SOS, 
välähtely, strobo, pois päältä.

Apukäynnis�men lataaminen

Lai�een 25% Charge LED-valo sykähtelee hitaas� päälle ja pois päältä 
akun varauksen ollessa alle 25%. Charge LED-valo jää palamaan 
punaisena akun saavu�aessa 25% varaustason.

Lai�een 50% Charge LED-valo sykähtelee hitaas� päälle ja pois päältä 
akun varauksen ollessa alle 50%. Charge LED-valo jää palamaan 
punaisena akun saavu�aessa 50% varaustason.

Lai�een 75% Charge LED-valo sykähtelee hitaas� päälle ja pois päältä 
akun varauksen ollessa alle 75%. Charge LED-valo jää palamaan 
keltaisena akun saavu�aessa 75% varaustason.

Lai�een 100% Charge LED-valo sykähtelee hitaas� päälle ja pois 
päältä akun varauksen ollessa alle 100%. Charge LED-valo jää 
palamaan vihreänä ja muut Charge LED-valot sammuvat, kun akku on 
lada�u täyteen. 

väärinpäin kytketyt akkulii�met -> vaihda akkulii�nten paikkaa 
toisin päin akussa

25%
Punainen LED

25% 50% 75% 100%

50%
Punainen LED

25% 50% 75% 100%

75%
Keltainen LED

25% 50% 75% 100%

100%
Vihreä LED

25% 50% 75% 100%

Error LED, 
punainen valo

lai�een sisäinen akku on ylikuumentunut -> anna lai�een 
jäähtyä ja siirrä se viileämpään paikkaan

Error LED, välkkyvä 
punainen valo (lii�nten 
ollessa oikeinkytke�ynä)

apukäynniste�ävän akun jännite on alle kaksi (2) vol�a-> irrota 
kaikki liitännät ja yritä uudelleen tai käytä manuaalista ohitusta

Boost-valo ei syty 
(lii�nten ollessa 
oikeinkytke�ynä)
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Toiminnon aloi�amiseksi paina ja pidä pohjassa painike�a kolmen (3) sekunnin ajan. 
VAROITUS! Toiminto kytkee turvasuojaukset pois päältä ja manuaalises� pako�aa 
apukäynnistyksen päälle. Käytä vain silloin, kun kulkuvälineesi akkujännite on niin alhaalla, 
e�ei GB havaitse apukäynniste�ävää akkua.

7. Light Mode -painike
Vaihtaa kirkkaan taskulampun LED-valon 7 eri moodin läpi: 100 %. 50 %, 10 %, SOS, 
välähtely, strobo, pois päältä.

Apukäynnis�men lataaminen

Lai�een 25% Charge LED-valo sykähtelee hitaas� päälle ja pois päältä 
akun varauksen ollessa alle 25%. Charge LED-valo jää palamaan 
punaisena akun saavu�aessa 25% varaustason.

Lai�een 50% Charge LED-valo sykähtelee hitaas� päälle ja pois päältä 
akun varauksen ollessa alle 50%. Charge LED-valo jää palamaan 
punaisena akun saavu�aessa 50% varaustason.

Lai�een 75% Charge LED-valo sykähtelee hitaas� päälle ja pois päältä 
akun varauksen ollessa alle 75%. Charge LED-valo jää palamaan 
keltaisena akun saavu�aessa 75% varaustason.

Lai�een 100% Charge LED-valo sykähtelee hitaas� päälle ja pois 
päältä akun varauksen ollessa alle 100%. Charge LED-valo jää 
palamaan vihreänä ja muut Charge LED-valot sammuvat, kun akku on 
lada�u täyteen. 

väärinpäin kytketyt akkulii�met -> vaihda akkulii�nten paikkaa 
toisin päin akussa

25%
Punainen LED

25% 50% 75% 100%

50%
Punainen LED

25% 50% 75% 100%

75%
Keltainen LED

25% 50% 75% 100%

100%
Vihreä LED

25% 50% 75% 100%

Error LED, 
punainen valo

lai�een sisäinen akku on ylikuumentunut -> anna lai�een 
jäähtyä ja siirrä se viileämpään paikkaan

Error LED, välkkyvä 
punainen valo (lii�nten 
ollessa oikeinkytke�ynä)

apukäynniste�ävän akun jännite on alle kaksi (2) vol�a-> irrota 
kaikki liitännät ja yritä uudelleen tai käytä manuaalista ohitusta

Boost-valo ei syty 
(lii�nten ollessa 
oikeinkytke�ynä)



Apukäynnis�men lataaminen

Yhdistä lai�een mukana tulleella 
USB-kaapelilla lai�een USB IN-por�in ja 
auton USB-latauspistokkeeseen. Laite�a 
voi ladata myös minkä tahansa 
USB-por�n kau�a, kuten sopivalla 
adapterilla, autolaturilla, �etokoneella ja 
monella muulla. Lai�een USB IN-por�n 
virrankulutus on raja�u 2,1 ampeeriin, 
jolloin se on turvallista ja tehokasta 
lai�een sisäisen li�umakun lataukseen. 
Emme suosi�ele lai�een käy�öä ja 
latausta samanaikaises�.

Voit ladata apukäynnis�men avulla 
lähestulkoon mitä tahansa USB-laite�asi, 
kuten älypuhelinta. Yhdistä lai�een 
mukana tullut USB-latauskaapeli kiinni 
USB OUT-por�in ja yhdistä se 
USB-lai�eeseesi. Se, kuinka monta kertaa 
voit ladata USB-lai�eesi, riippuu 
lada�avasta lai�eesta. Tarkemmat 
latauskerrat saat lada�avan lai�eesi 
valmistajalta. 

LED-taskulamppu

GB-lai�eessa on sisäänrakenne�u, kirkas 
LED-taskulamppu. Siinä on seitsemän (7) 
erilaista moodia, jotka vaiku�avat 
lai�een suorituskykyyn ja käy�öaikaan: 
100 %, 50 %, 10 %, SOS, välähtely, strobo 
ja pois päältä.

Taskulamppu sy�yy päälle ja pois 
virtapainikkeesta, jossa on 
hehkulamppukuvake. Paina kuvake�a 
kerran, jolloin taskulamppu sy�yy 100% 
valoteholla. Toisella painalluksella valo 

palaa 50% valoteholla (kolmen sekunnin 
kuluessa). Kolmannella painalluksella valo 
palaa 10% valoteholla (kolmen sekunnin 
kuluessa). Neljännellä painalluksella valo 
palaa SOS-moodissa (kolmen sekunnin 
kuluessa). Viidennellä painalluksella valo 
välkkyy (kolmen sekunnin kuluessa). 
Kuudennella painalluksella valo välkkyy 
strobona  (kolmen sekunnin kuluessa). 
Seitsemännellä painalluksella 
taskulamppu sammuu.

Taskulampun moodin valinta vaiku�aa 
eritasoises� apukäynnis�men 
kapasitee�in ja käy�öaikaan. 
Käy�äessäsi laite�a pidempiä aikoja, 
valitse matalampi tehotaso pidentääksesi 
sen akun kestoa.

Automaa�nen sammutus

GB sisältää energiansäästö- 
ominaisuuden, joka sammu�aa lai�een 
automaa�ses� seitsemän (7) tunnin 
jälkeen. Mikäli haluat kuitenkin jatkaa 
lai�een käy�öä, käynnistä laite 
uudelleen.

NOCO Genius  –lai�eiden yhden (1) 
vuoden rajoite�u takuu. 

NOCOn tuo�eiden takuu koskee yhden (1) 
vuoden ostopäivästä eteenpäin sisältäen 
valmistusvirheiden korjaamisesta 
aiheutuneiden kulujen korvaamista. NOCO 
korvaa takuuajan sisällä ilmoitetut 
valmistusvirheet NOCOn teknisen tuen 
analyysiin perustuen ja harkintansa mukaan 
joko korjaamalla tai korvaamalla uudella 
lai�eella, alla olevien ehtojen mukaan. 
Korva�avat osat ja tuo�eet ovat joko uusia 
tai käy�ökelpoisessa kunnossa sekä 
verra�avissa suorituskykynsä puolesta 
alkuperäisiin osiin. Takuu jatkuu jäljelle 
jäävän takuuajan verran.

ALLAOLEVA RAJOITETTU TAKUU EI 
MYÖNNÄ MUITA TAKUITA TAI EHTOJA, 
KIRJALLISIA TAI SUULLISIA, JA SE KIELTÄÄ 
KAIKKI TAKUUT JA EHDOT, JOITA EI OLE 
ESITETTY TÄSSÄ RAJOITETUSSA TAKUUSSA. 
SIINÄ LAAJUUDESSA KUIN PAIKALLINEN LAKI 
SALLII, RAJOITETTU TAKUU KIELTÄYTYY 
KAIKISTA EPÄSUORISTA TAKUISTA TAI 
EHDOISTA, MUKAAN LUKIEN EPÄSUORA 
TAKUU, JOKA KOSKEE TUOTTEEN 
MYYNTIKELPOISUUTTA JA SOPIVUUTTA 
JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN. 
NOCON VASTUU ALLA OLEVASSA 
RAJOITETUSSA TAKUUSSA RAJAUTUU 
NIMENOMAISESTI KORVAAMAAN TAI 
KORJAAMAAN, POISLUKIEN VAHINGOT 
JOTKA JOHTUVAT TAKUURIKKOMUKSISTA 
TAI LAIMINLYÖNNISTÄ. NOCO EI OLE 
VASTUUSSA MISTÄÄN OHEIS-, LISÄ- TAI 
ERITYISMENETYKSISTÄ, VAHINGOISTA TAI 

KULUISTA, MUKAAN LUKIEN, ILMAN 
RAJOITUKSIA, KAIKKI MENETYKSET, 
VAHINGOT TAI KULUT, JOTKA AIHEUTUVAT 
SUORASTI TAI EPÄSUORASTI TUOTTEEN 
MYYNNISTÄ, KÄSITTELYSTÄ TAI 
KÄYTTÄMISESTÄ MILLÄÄN MUILLA TAVOIN, 
TAI HENKILÖVAHINKOISTA TAI 
TULOMENETYKSISTÄ.

Jotkin osaval�ot, alueet tai val�ot eivät salli 
rajoituksia oheis- ja lisävahinkoihin tai 
siihen, miten kauan epäsuora takuu on 
voimassa, jolloin yllä olevat rajoitukset eivät 
ole väl�ämä�ä voimassa. Tämä rajoite�u 
takuu antaa erityisiä oikeuksia, mu�a niitä 
sovelletaan muiden lakien kanssa, jotka 
vaihtelevat osaval�on, alueen tai val�on 
mukaan. 

Rajoite�u takuu

Rajoite�u takuu koskee ainoastaan 
NOCO-tuo�een alkuperäistä ostajaa eikä 
ulotu koskemaan ketään toista henkilöä tai 
käy�äjää eikä se ole siirre�ävissä 
eteenpäin. Alkuperäisen ostajan 
velvollisuutena on: 1. Pyytää ja pitää 
hallussaan palautusnumero (RMA) NOCOn 
tuesta support@no.co. 2. Toimi�aa 
eteenpäin tuote, palautusnumero, 
maksusuoritus asiaankuuluvista kuluista ja 
ostotodistus alla olevaan osoi�eeseen:

The NOCO Company 
a�n: Warranty Department 

30339 Diamond Parkway, #102 
Glenwillow,  OH 22139 USA. 

Takuuehdot



Apukäynnis�men lataaminen

Yhdistä lai�een mukana tulleella 
USB-kaapelilla lai�een USB IN-por�in ja 
auton USB-latauspistokkeeseen. Laite�a 
voi ladata myös minkä tahansa 
USB-por�n kau�a, kuten sopivalla 
adapterilla, autolaturilla, �etokoneella ja 
monella muulla. Lai�een USB IN-por�n 
virrankulutus on raja�u 2,1 ampeeriin, 
jolloin se on turvallista ja tehokasta 
lai�een sisäisen li�umakun lataukseen. 
Emme suosi�ele lai�een käy�öä ja 
latausta samanaikaises�.

Voit ladata apukäynnis�men avulla 
lähestulkoon mitä tahansa USB-laite�asi, 
kuten älypuhelinta. Yhdistä lai�een 
mukana tullut USB-latauskaapeli kiinni 
USB OUT-por�in ja yhdistä se 
USB-lai�eeseesi. Se, kuinka monta kertaa 
voit ladata USB-lai�eesi, riippuu 
lada�avasta lai�eesta. Tarkemmat 
latauskerrat saat lada�avan lai�eesi 
valmistajalta. 

LED-taskulamppu

GB-lai�eessa on sisäänrakenne�u, kirkas 
LED-taskulamppu. Siinä on seitsemän (7) 
erilaista moodia, jotka vaiku�avat 
lai�een suorituskykyyn ja käy�öaikaan: 
100 %, 50 %, 10 %, SOS, välähtely, strobo 
ja pois päältä.

Taskulamppu sy�yy päälle ja pois 
virtapainikkeesta, jossa on 
hehkulamppukuvake. Paina kuvake�a 
kerran, jolloin taskulamppu sy�yy 100% 
valoteholla. Toisella painalluksella valo 

palaa 50% valoteholla (kolmen sekunnin 
kuluessa). Kolmannella painalluksella valo 
palaa 10% valoteholla (kolmen sekunnin 
kuluessa). Neljännellä painalluksella valo 
palaa SOS-moodissa (kolmen sekunnin 
kuluessa). Viidennellä painalluksella valo 
välkkyy (kolmen sekunnin kuluessa). 
Kuudennella painalluksella valo välkkyy 
strobona  (kolmen sekunnin kuluessa). 
Seitsemännellä painalluksella 
taskulamppu sammuu.

Taskulampun moodin valinta vaiku�aa 
eritasoises� apukäynnis�men 
kapasitee�in ja käy�öaikaan. 
Käy�äessäsi laite�a pidempiä aikoja, 
valitse matalampi tehotaso pidentääksesi 
sen akun kestoa.

Automaa�nen sammutus

GB sisältää energiansäästö- 
ominaisuuden, joka sammu�aa lai�een 
automaa�ses� seitsemän (7) tunnin 
jälkeen. Mikäli haluat kuitenkin jatkaa 
lai�een käy�öä, käynnistä laite 
uudelleen.

NOCO Genius  –lai�eiden yhden (1) 
vuoden rajoite�u takuu. 

NOCOn tuo�eiden takuu koskee yhden (1) 
vuoden ostopäivästä eteenpäin sisältäen 
valmistusvirheiden korjaamisesta 
aiheutuneiden kulujen korvaamista. NOCO 
korvaa takuuajan sisällä ilmoitetut 
valmistusvirheet NOCOn teknisen tuen 
analyysiin perustuen ja harkintansa mukaan 
joko korjaamalla tai korvaamalla uudella 
lai�eella, alla olevien ehtojen mukaan. 
Korva�avat osat ja tuo�eet ovat joko uusia 
tai käy�ökelpoisessa kunnossa sekä 
verra�avissa suorituskykynsä puolesta 
alkuperäisiin osiin. Takuu jatkuu jäljelle 
jäävän takuuajan verran.

ALLAOLEVA RAJOITETTU TAKUU EI 
MYÖNNÄ MUITA TAKUITA TAI EHTOJA, 
KIRJALLISIA TAI SUULLISIA, JA SE KIELTÄÄ 
KAIKKI TAKUUT JA EHDOT, JOITA EI OLE 
ESITETTY TÄSSÄ RAJOITETUSSA TAKUUSSA. 
SIINÄ LAAJUUDESSA KUIN PAIKALLINEN LAKI 
SALLII, RAJOITETTU TAKUU KIELTÄYTYY 
KAIKISTA EPÄSUORISTA TAKUISTA TAI 
EHDOISTA, MUKAAN LUKIEN EPÄSUORA 
TAKUU, JOKA KOSKEE TUOTTEEN 
MYYNTIKELPOISUUTTA JA SOPIVUUTTA 
JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN. 
NOCON VASTUU ALLA OLEVASSA 
RAJOITETUSSA TAKUUSSA RAJAUTUU 
NIMENOMAISESTI KORVAAMAAN TAI 
KORJAAMAAN, POISLUKIEN VAHINGOT 
JOTKA JOHTUVAT TAKUURIKKOMUKSISTA 
TAI LAIMINLYÖNNISTÄ. NOCO EI OLE 
VASTUUSSA MISTÄÄN OHEIS-, LISÄ- TAI 
ERITYISMENETYKSISTÄ, VAHINGOISTA TAI 

KULUISTA, MUKAAN LUKIEN, ILMAN 
RAJOITUKSIA, KAIKKI MENETYKSET, 
VAHINGOT TAI KULUT, JOTKA AIHEUTUVAT 
SUORASTI TAI EPÄSUORASTI TUOTTEEN 
MYYNNISTÄ, KÄSITTELYSTÄ TAI 
KÄYTTÄMISESTÄ MILLÄÄN MUILLA TAVOIN, 
TAI HENKILÖVAHINKOISTA TAI 
TULOMENETYKSISTÄ.

Jotkin osaval�ot, alueet tai val�ot eivät salli 
rajoituksia oheis- ja lisävahinkoihin tai 
siihen, miten kauan epäsuora takuu on 
voimassa, jolloin yllä olevat rajoitukset eivät 
ole väl�ämä�ä voimassa. Tämä rajoite�u 
takuu antaa erityisiä oikeuksia, mu�a niitä 
sovelletaan muiden lakien kanssa, jotka 
vaihtelevat osaval�on, alueen tai val�on 
mukaan. 

Rajoite�u takuu

Rajoite�u takuu koskee ainoastaan 
NOCO-tuo�een alkuperäistä ostajaa eikä 
ulotu koskemaan ketään toista henkilöä tai 
käy�äjää eikä se ole siirre�ävissä 
eteenpäin. Alkuperäisen ostajan 
velvollisuutena on: 1. Pyytää ja pitää 
hallussaan palautusnumero (RMA) NOCOn 
tuesta support@no.co. 2. Toimi�aa 
eteenpäin tuote, palautusnumero, 
maksusuoritus asiaankuuluvista kuluista ja 
ostotodistus alla olevaan osoi�eeseen:

The NOCO Company 
a�n: Warranty Department 

30339 Diamond Parkway, #102 
Glenwillow,  OH 22139 USA. 

Takuuehdot



TUOTTEIDEN SIIRROISTA AIHEUTUVAT 
KULUT NOCON TAKUUPALVELUIHIN OVAT 
TUOTTEEN ALKUPERÄISEN OSTAJAN 
VASTUULLA.

RAJOITETTU TAKUU MITÄTÖITYY 
SEURAAVISSA TAPAUKSISSA: 1. Tuote�a on 
käyte�y väärin, al�ste�u huolima�omalle 
käsi�elylle tai äärimmäisille lämpö�loille, 
iskuille tai tärinälle NOCOn suositusten 
vastaises� 2. Tuote�a ei ole asenne�u, 
käyte�y tai ylläpide�y ohjeiste�ujen 
toimintatapojen mukaan 3. Tuote on 
pure�u, muute�u tai korja�u jonkun muun 
kuin NOCOn toimesta 4. Tuo�een 
DC-ulostulon sähköisiä lii�ymiä on 
muoka�u ilman NOCOn kirjallista 

hyväksyntää 5. Tuote on vahingoi�unut tai 
sitä on säilyte�y väärin 6. Alkuperäinen 
ostaja ei ole rekisteröinyt tuote�a. 
RAJOITETTU TAKUU EI KORVAA: 1. 
Normaalia kulumista 2. Kosmee�sia 
vahinkoja, jotka eivät vaikuta tuo�een 
suorituskykyyn 3. Tuo�eita, joista NOCOn 
sarjanumero puu�uu tai sitä on muute�u 
tai se on turmeltu.

NOCO-TUOTTEEN REKISTERÖINTI. Sinun 
täytyy rekisteröidä NOCO-tuo�eesi 
saadaksesi raja�u takuu käy�öösi. 
Rekisteröidäksesi mene osoi�eeseen 
no.co/register. Täytä vaaditut �edot ja paina 
”submit”*.

www.virtapankki.fi
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Maine Communica�on OY / Oilia

www.oilia.fi
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