
 

NOMAD POWER 10 on ulkoinen vara-akku jolla voi ladata kaikki elektroniset laitteet. 

Kolme toimintoa yhdessä laitteessa: 

Automaattinen virtalähde älypuhelimille, tableteille, kannettaville tietokoneille. 

Käynnistysapu 12V kulkuneuvoille (moottoripyörät, kevyet kulkuneuvot). 

Hätä/varoituslamppu. 

Lataa älypuhelimet ja 

elektroniset laitteet 

- 1 x 5V USB portti (2A) lataa älypuhelimet, tabletit, 
  navigointilaitteet jne 
- 1 x 19V PC liitäntä (3.5A) ja 8 liitintä lataavat tai 
  antavat virtaa useimmille kannettaville tietokoneille 
 

Käynnistysapu 

Litium-akun ansiosta laitteella on poikkeuksellisen 
suuri teho kokoonsa verrattuna. 
Laite käynnistää muutamassa sekunnissa kevyiden 
kulkuneuvojen tyhjentyneet 12V akut (neste, geeli, 
AGM, Start&Stop). 
 

Varmuuskäynnistys 

’Smart’ käynnistyskaapelit suojaavat yhtä aikaa akkua ja 
käynnistettävän laitteen elektroniikkaa: 
- kipinäsuoja 
- oikosulkusuoja 
- takaiskusuoja 
 

LED-lamppu 

3 toimintoa (2 LED-valoa) 
 

Poikkeuksellinen toimivuus 

Laitetta voidaan käyttää noin 10 kertaa ennen kuin sitä 
tarvitsee ladata uudelleen. 
 

Taskukoko 

Keveytensä (400g) ja kompaktin kokonsa ansiosta laite on 
helppo säilyttää esim. kulkuneuvon hansikaslokerossa. 
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KÄYTTÖOHJE 

NOMAD POWER 10:n lataus 

1. Kytke virtajohto sähköverkkoon. 
2. Kytke virtajohdon toinen pää NOMAD POWER 10:in    
 

1. Kytke auto-sovitin auton tupakan sytyttimeen. 
2. Kytke sovittimen toinen pää NOMAD POWER 10:in  
 

1. Liitä USB kaapeli USB ulostuloon (ei mukana). 
2. Liitä kaapelin toinen pää NOMAD POWER 10:in  

Kulkuneuvon käynnistys 

12V -akullisten bensa- ja diesel- kulkuneuvojen hätäkäynnistys. 
 Jos NOMAD POWER 10:een jännite on pienempi kuin  
 kulkuneuvon, ei NOMAD POWER 10 käynnisty. 
1. Yhdistä käynnistyskaapelit NOMAD POWER 10:n liittimeen. 
2. Jos «Start» ja «Error» -valot vilkkuvat vuorotellen vihreänä ja  
punaisena, laite on valmis. Jos vain punainen valo on päällä, on  
laitteen jännite liian matala. Tällöin laite tulee ladata (ks yllä). 
3. Varmista mittareista, että NOMAD POWER 10 on ladattu:  
vähintään 3 mittarin valon tulee palaa (ks yllä). 
4. Liitä punainen kaapeli kulkuneuvon akun punaiseen (+) napaan ja musta 
kaapeli kulkuneuvon akun mustaan (-) napaan. 
5-6. Jos vihreä «Start» -valo palaa ja «Error» -valo sammuu, kaikki on ok. 
Vihreä valo palaa 30 sekuntia, jonka aikana kulkuneuvo on käynnistettävä. 
(Jos näin ei tapahdu, menee käynnistyskaapeli automaattisesti pois päältä ja 
«Start» ja «Error» -valot alkavat jälleen vilkkua vuorotellen. Irroita silloin  
käynnistyskaapeli ja kytke se uudelleen laitteeseen (kohta 1)).  
Jos vain «Error» -valo on päällä, kulkuneuvon käynnistys ei onnistu. 
7. Kun vihreä «Start» -valo palaa, käynnistä kulkuneuvo: «Error» -valo välähtää 
ja hälytyspiippaus loppuu. 
8. Irrota välittömästi molemmat käynnistyskaapelit akusta ja irrota kaapeli  
NOMAD POWER 10:n liittimestä. 

Matkapuhelimen/tabletin lataus 

1. Yhdistä USB-kaapeli NOMAD POWER 10:n USB-porttiin 5V 2A 
2. Valitse puhelimeen/tabletiin sopiva liitin ja yhdistä.  
NOMAD POWER 10 aloittaa latauksen automaattisesti. 

Kannettavan tietokoneen virtalähde 

1. Yhdistä apukaapeli NOMAD POWER 10:n PC liitäntä -porttiin 19V 3.5A  
2. Valitse sopiva liitäntä tietokoneeseen ja liitä apukaapeliin. 
3. Yhdistä apukaapeli tietokoneen pistokkeeseen. 

Taskulamppu 

Paina ON/OFF -nappia      3 sekuntia ja led-valot syttyvät.  
Paina nappia kevyesti ja voit valita 4 eri valovaihtoehdosta (normaali, vilkku, 
SOS ja valon sammutus). 

TMV Trading Oy 
Atomitie 5D, 4. krs, 00370 Helsinki 
tel 040 741 2181 
info@tmvtrading.com 
www.tmvtrading.com 

USB 

Mikro 

USB 

PC 

liitäntä 

Paina ON/OFF -nappia   tarkistaaksesi NOMAD POWER 10:n akun kapasiteetin. 

Valot 1 välähdys 1 vakaa 2 vakaa 3 vakaa 4 vakaa 

Akun kapasiteetti 0% 25% 50% 75% 100% 

 

Jos mittarit eivät syty, on NOMAD POWER 10 ladattava. Mittarit vilkkuvat vuorotellen 
laitetta ladattaessa. Kaikki valot palavat kun lataus on valmis. 

        Lataa NOMAD POWER 10 ennen ensimmäistä käyttöä ja aina käytön jälkeen. 
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