
Het gebruik van de starthulp / stroombron.

Waarschuwingen :
Tijdens het laden van een voertuig accu kunnen giftige en explosieve gassen vrijkomen, sluit de 
zwarte massa klem van de starthulp daarom liever op het motorblok aan dan deze direct met de min 
(-) pool van de voertuig accu te verbinden. 
Bij het losmaken van de klemmen kunnen namelijk vonken ontstaan, die de gevormde gassen tot 
ontploffing kunnen brengen.
Voorkom ook dat de gevormde gassen worden ingeademd, door een redelijke afstand tot de accu te 
houden zodra de starthulp aangesloten is en/of de motor loopt.

Draai nooit de vuldoppen uit de voertuig accu als u de motor start, door het laden van de accu kan 
het accuzuur in de cellen gaan borrelen en spatten. Dit zuur is zeer gevaarlijk voor de huid en met 
name de ogen. Krijgt u spatten op de huid, dan met zeer veel water spoelen. Krijgt u zuur in een 
oog, dan met veel water het oog blijven spoelen en medische hulp inroepen.
Door de doppen, vastgeschroefd, in de accu te laten, voorkomt u dit risico. 

Verkeerd aansluiten van de accu klemmen (plus aan min en min aan plus) en kortsluiting 
veroorzaken, brengt onherstelbare schade aan de accu toe, herkenbaar aan het opbollen en of / 
lekken van de accu. Dit type schade valt uiteraard buiten de garantie op de starthulp .

Gebruik als Starthulp
Sluit de rode accuklem aan op de pluspool van de Accu in het voertuig.
De plus pool van de accu is te herkennen aan één van de volgende punten : 
Een rode ring rond de Accupool.
Een plus (+) teken op de behuizing van de Accu, naast of in de buurt van de accu pool.
Ook kunt u kijken naar de kleur van de op de accupolen aangesloten kabels, rood = Plus (+), zwart 
= massa (-).

Sluit nu de zwarte accuklem van de starthulp aan op een niet bewegend, blank metalen, deel van de 
motor. Niet direct op de Massa (-) aansluiting van de Accu (zie de waarschuwing hierboven).

Wacht ongeveer 2 minuten en start de motor, lukt dit niet binnen 5 a 6 seconden, wacht dan telkens 
3 minuten voor u een volgende start poging onderneemt.

TIP (ook van toepassing bij gebruik van startkabels).
Accu's die ver ontladen zijn zullen kort na het starten van het voertuig, maar weinig laadstroom 
kunnen opnemen. Het grootste deel van de door de voertuig dynamo opgewekte laadstroom zal in 
dit geval door de starthulp stromen. Het plotseling losnemen van de starthulp kan tot gevolg hebben 
dat de dynamo kortstondig een hoge piekspanning afgeeft die schadelijk kan zijn voor de 
elektronica in het voertuig zoals de computer van het motor management.

U kunt dit voorkomen door, zodra de motor loopt, een aantal stroomverbruikers aan te zetten zodat 
de dynamo flink belast wordt. Denk hierbij aan groot licht, achter-ruit-verwarming, 
stoelverwarming, de ventilator enzovoorts.
Neem hierna pas de starthulp los in de hieronder aangegeven volgorde en schakel de 
stroomverbruikers één voor één uit. De dynamo krijgt zo de gelegenheid zich aan te passen aan de 
nieuwe situatie. Na korte tijd zal ook de accu weer voldoende laadstroom kunnen verwerken.



Volgorde van losnemen van de klemmen van de starthulp.
Maak eerst de zwarte klem los en plaats deze weer in de houder op de starthulp.
Neem vervolgens de rode klem los en plaats deze weer in de houder op de starthulp.
Laad nu de starthulp weer op.
Dit kan via het lichtnet met de meegeleverde lader of tijdens het rijden / varen met de meegeleverde 
adapter voor aansluiting op de sigaren aansteker aansluiting in het voertuig.

Gebruik als backup tijdens het verwisselen van een voertuig accu.
Om te voorkomen dat de opgeslagen informatie van het motor management, de radio en andere 
elektronica in het voertuig, verloren gaat tijdens het verwisselen van de accu, sluit u de starthulp aan 
zoals hierboven aangegeven. Het contact van het voertuig kunt u uit laten.
Vervolgens vervangt u de accu en neemt de starthulp weer los zoals hierboven aangegeven.

Op deze manier werkt de starthulp als tijdelijke accu vervanger waardoor de opgeslagen gegevens 
behouden blijven.

Gebruik als stroombron :
12 volt apparaten voorzien van een stekker voor de sigaren aansteker aansluiting.
Neem de rubber afdichting van de  sigaren aansteker aansluiting, aan de rechter zijde van de 
starthulp, weg en steek een passende stekker van het aan te sluiten apparaat in de  sigaren aansteker 
aansluiting.
Als het aan te sluiten apparaat van een aan/uit schakelaar voorzien, is het verstandig deze pas in te 
schakelen nadat de stekker geplaatst is.

220 Volt apparaten kunnen niet zonder meer op de starthulp/stroombron aangesloten worden. U 
dient hiervoor een omvormer van 12 Volt naar 220 Volt te gebruiken (ook verkrijgbaar bij 
kleinspul.nl).

Sluit de omvormer aan op de sigaren aansteker aansluiting zoals hierboven beschreven voor 12 Volt 
apparaten.
Op de omvormer kunt u nu een apparaat aansluiten dat 220 volt voeding nodig heeft.

Te verwachten gebruiksduur uitgaande van een volledig opgeladen starthulp/stroombron en 
uitgaande van aansluiting op 12 Volt. Bij gebruik van een omvormer naar 220 Volt, dient u 
rekening te houden met een ongeveer 10% kortere gebruiksduur.

Apparaat type Geschat vermogen Geschatte gebruiksduur in uren
Fluorescentie lamp, mobieltje 4 30
Radio, ventilator, diepte meter, spaarlamp* 9 21
Camcorder, VCR, spotlight 15 12
Elektrisch gereedschap, pompen 24 7
Koelkast, lap-top (in bedrijf) 48 3
Compressor, stofzuiger 80 1,5
CV Ketel in huis*/** 125 1

* Via omvormer
** Handig als backup bij stroomuitval, voldoende om te douchen of de CV een aantal keren op 
temperatuur te brengen.
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In gebruik name
Alvorens de starthulp in gebruik te nemen, dient de accu ten minste 12 uur opgeladen te worden om 
hem te activeren.

Het ontladen/opladen van de starthulp.
Voorkom dat tijdens het gebruik van de starthulp/stroombron de accu te ver ontladen wordt, 
controleer dit regelmatig door de rode knop in te drukken. De accuconditie meter mag niet in het 
linker rode gebied komen.
Te ver ontladen beperkt de levensduur van de accu sterk.

Afhankelijk van de mate van ontlading kan het laden vanuit het lichtnet tussen 8 en 48 in beslag 
nemen.

Sluit de stekker van de netspannings adapter of de 12 Volts adapter aan op de laadaansluiting onder 
de voltmeter, steek de netvoeding in een stopkontakt of de 12 volt adapter in de sigaren aansteker 
aansluiting van het voertuig.
Het rode lampje gaat branden ten teken dat de accu geladen wordt.

Controleer de laad toestand van de accu regelmatig door de rode knop in te drukken.
Het laden is voltooid als de accuconditie meter op de scheiding tussen het groene en het rechter 
rode vlak staat (ongeveer 14,7 volt).

Gebruik van de lamp
Met de groene knop kunt u de werklamp in- en uitschakelen.

Onderhoud van de accu
Uw starthulp is voorzien van een onderhoudsvrije lood accu, u hoeft hier geen onderhoud aan te 
verrichten.

Milieu aspecten.
De in uw starthulp aanwezige accu moet aangemerkt worden als chemisch afval, net als elke 
batterij. U dient het complete apparaat of de losse accu, ter zijner tijd, in te leveren bij het chemisch 
afval depot van uw gemeente.

Vervangen van de accu
Om de accu te vervangen schroeft u het achterpaneel los door de 8 kruiskop schroeven te 
verwijderen.
De accu kunt u hierna uit het apparaat nemen en de aansluitdraden losschroeven.
Het monteren van een nieuw accu doet u in omgekeerde volgorde.
Let op dat u een vervangende accu koopt met dezelfde afmetingen waar de plus (+) en min (-) polen 
op dezelfde plaats zitten als bij de originele.
Ook dient de nieuwe accu voorzien te zijn van aansluitingen die geschikt zijn voor een schroef 
verbinding. Aansluitingen met kabelschoentjes zijn te licht voor de hoge stroomsterkten die nodig 
zijn om een motor te starten. 
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