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Em caso de avaria do produto devido a defeitos de fabrico ou material, contactar 
o nosso departamento de assistência através da linha direta: +44 (0) 1926 818186. 
Exclui-se o desgaste normalmente provocado pelo uso, bem como os artigos 
consumíveis e a utilização indevida.

Garantia

Os nossos produtos foram concebidos para serem utilizados de forma correta e cuidadosa para a 
finalidade prevista. The Tool Connection não assume qualquer responsabilidade pela utilização 
incorreta dos seus produtos, pelo que não pode ser responsabilizada por quaisquer danos pessoais, 
materiais ou de equipamento ocorridos durante a utilização das ferramentas. Além disso, a sua 
utilização incorreta anula a garantia.

A base de dados de aplicações e quaisquer instruções facultadas, se aplicáveis, foram concebidas 
para oferecerem orientações gerais sobre a utilização de uma determinada ferramenta e, embora 
se tenha prestado toda a atenção à exatidão dos dados, nenhum projeto deverá ser iniciado sem 
consultar primeiro a documentação técnica do fabricante (o manual de oficina ou de instruções) ou 
sem recorrer a uma autoridade reconhecida, como a Autodata.

Seguimos uma política de melhoria contínua dos nossos produtos, pelo que nos reservamos o direito 
de alterar especificações e componentes sem aviso prévio. Cabe ao utilizador a responsabilidade de 
garantir a adequação das ferramentas e das informações antes da respetiva utilização.

Arrancador auxiliar mini da bateria
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6994 Arrancador auxiliar mini da bateria
O arrancador auxiliar mini da bateria é uma unidade de carregamento de 
arranque do motor compacta e eficiente. Inclui também LED luminosos para 
iluminar a área de trabalho (o modo intermitente pode ser utilizado como 
sinalização de aviso), uma tomada de 12 V CC, duas saídas USB de 5 V (para 
carregar telemóveis, etc.) e um visor digital de tensão.

Nota: 
Antes de utilizar o arrancador auxiliar mini da bateria pela primeira vez, é 
necessário carregar a unidade até o LED de carga (G) ficar verde (terá a cor 
vermelha durante o carregamento). Depois disso, deverá ser carregado a 
cada oito a doze semanas para evitar danos na bateria. A unidade também 
deve ser carregada quando o LED de aviso de carga (F) se acender.

Controlos

A Pinça e cabo positivo (vermelho) principal H Visor digital de tensão

B Pinça e cabo negativo (preto) principal I LED de interruptor LIGADO

C Luzes LED da área de trabalho J Porta de carregamento

D Interruptor de controlo das luzes LED da área de trabalho K Tomada auxiliar de 12 V

E Interruptor ON (LIGAR) (alimentação para tomada de 12 V e USB) L Portas USB (5 V)

F LED de aviso de carga M Tampa das portas USB

G LED de carregamento N Interruptor principal
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Notas

• Perigo de faíscas: (risco de explosão) se a bateria do veículo tiver sido 
recentemente carregada, certificar-se de que a área se encontra bem 
ventilada e garantir o uso de proteção para os olhos antes de ligar o 
arrancador auxiliar mini.

• Perigo de faíscas: não ligar o arrancador auxiliar mini se existirem fugas de 
combustível ou vapor de combustível.

• Quando não estiver a ser utilizado, garantir que ambas as pinças estão bem 
fixas nos respetivos suportes moldados das partes laterais do arrancador 
auxiliar mini.

• Nunca ligar o arrancador auxiliar mini a uma bateria em curto-circuito.

• NÃO tocar na pinça do cabo vermelho positivo nem na pinça do cabo 
preto negativo em simultâneo.

• O arrancador auxiliar mini é adequado apenas para veículos de 12 V.

• Quando surge o LED vermelho (F), significa que a tensão da bateria do 
arrancador auxiliar mini é inferior a 12,35 V e este deve ser carregado.

• Utilizar apenas o carregador de 240 V–12 V ou 12 V CC originalmente 
fornecido para carregar o arrancador auxiliar mini.

• Não permitir que o arrancador auxiliar mini se molhe nem utilizar em 
condições húmidas ou molhadas.

• Manter o arrancador auxiliar mini limpo e armazenar num local seco e seguro.

• Proteger o arrancador auxiliar mini da exposição prolongada a condições de 
humidade.

• Temperatura ideal de armazenamento: +1 ˚C a +25 ˚C.

• Ter sempre muito cuidado ao ligar o arrancador auxiliar mini à bateria do 
veículo. Ligar sempre primeiro a pinça do cabo vermelho ao terminal 
positivo da bateria. Ao desligar, retirar sempre primeiro a pinça do cabo 
preto do terminal negativo da bateria.

• Manter sempre as crianças afastadas.

• Se a unidade não for utilizada durante algum tempo, deverá estar totalmente 
carregada com o interruptor principal DESLIGADO (N na Figura 1).

Controlos

Luzes LED: dois LED superbrilhantes (C) para ajudar a estabelecer a ligação no 
escuro. Acionadas por um botão no painel de controlo:
• Premir o botão (D) uma vez: os LED acendem-se durante aproximadamente 

60 segundos.
• Premir e manter premido o botão durante 3 segundos: os LED acendem-se e 

permanecem acesos.
• Premir o botão duas vezes: os LED ficam intermitentes (sinalização de 

resgate).
• Premir o botão novamente: desliga os LED.

Visor digital de tensão/interruptor de alimentação: se o interruptor (E) for 
movido para a esquerda (ligar), apresenta a tensão atual do arrancador auxiliar mini.

Tomada auxiliar de 12 V: ligar o interruptor de alimentação (E).

Portas USB: 5 V a 2000 mA — ligar o interruptor de alimentação (E).

Nota: quando E está ON (LIGADO), o LED de interruptor LIGADO (I) acende-se.

Carregadores fornecidos

O arrancador auxiliar mini é fornecido com um carregador de 240 V–12 V 
para utilização doméstica ou na oficina e com um carregador de 12 V CC para 
carregamento a partir da tomada de 12 V integrada no veículo, pelo que o 
arrancador auxiliar mini carrega em qualquer viagem e está sempre totalmente 
carregado e pronto a utilizar. Ambos os carregadores ligam-se à porta de 
carregamento (J).

Carregar o arrancador auxiliar mini

Garantir que o interruptor principal (N) está ligado antes de carregar.

Quando é novo, carregar o arrancador auxiliar mini imediatamente durante um 
mínimo de 24 horas ou até o LED verde se acender no painel de controlo.

Se o LED de aviso de carga vermelho (F) surgir no painel de controlo, indica que 
é necessário efetuar o carregamento. Ligar o carregador de 240 V–12 V fornecido 
a uma tomada de 240 V. Em seguida, inserir a ficha do carregador na porta de 
carregamento (J) do painel dianteiro do arrancador auxiliar mini. À medida que 
carrega, o LED de carregamento (G) do painel de controlo terá a cor vermelha. 
Quando estiver totalmente carregado, o LED mudará para verde.

O arrancador auxiliar mini pode ficar a carregar 24 horas por dia e 365 dias 
por ano, se necessário, sem constituir qualquer perigo de segurança. A 
porta de carregamento no painel de controlo tem um sensor automático 
que deteta quando o arrancador auxiliar mini estiver carregado e desliga-se 
automaticamente, pelo que não existe qualquer risco de sobrecarga.
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Especificações do produto

Tamanho (com cabos) 17 cm (comprimento) x 18 cm (largura) x 15,5 cm (altura)

Peso 5,1 kg

Luzes LED

Duas luzes LED brilhantes 
A: para acender por baixo da área da tampa do compartimento do 
motor ou do compartimento da bateria ao ligar o arrancador auxiliar 
mini. 
B: utilizar como um sinal de aviso/SOS

Saída Tomada de 12 V (CC): (máx. 10 A)

Corrente máx. 
instantânea:

1200 A

Potência do 
carregador de 240 V:

Carregador de CA de 100–240 V, 50/60 Hz, certificação UL, CE

2 portas USB Saída de 5 V, total de 2000 mA

Bateria recarregável Bateria de ácido de 12 V CC/14 Ah

Gama de veículos
Veículos de 4/6/V6/V8 cilindros até 6,5 l a gasolina e 2,5 l a 3,0 l a 
diesel

Procedimento de arranque do veículo

Nota: 
Consultar sempre a documentação do fabricante do veículo (manual 
ou manual de oficina) para obter as instruções de arranque auxiliar 
recomendadas.

1. DESLIGAR todos os dispositivos elétricos do veículo.
2. Usar proteção para os olhos.
3. Idealmente, a tensão da bateria do veículo não deverá ser inferior a 12,4 V 

para se conseguir efetuar o arranque auxiliar. 
4. Ligar primeiro a pinça do cabo vermelho (A) ao terminal positivo (+) da 

bateria do veículo.
5. Em seguida, ligar a pinça do cabo preto (B) ao terminal negativo (-) da 

bateria do veículo.
6. Ligar o veículo. Limitar as tentativas de arranque a um máximo de 4–5 

segundos de cada vez.
7. Deixar o arrancador auxiliar mini arrefecer durante aproximadamente 3 

minutos após uma sucessão de tentativas de arranque malsucedidas. 
Se, após 3 tentativas, não conseguir arrancar o veículo, interromper o 
procedimento de arranque.

Assim que o veículo tiver arrancado, desligar primeiro a pinça do cabo preto 
(-) e, em seguida, a pinça do cabo vermelho (+) dos terminais da bateria do 
veículo.

Voltar a colocar as pinças do cabo principal nas reentrâncias blindadas.

Quando terminar, colocar o interruptor ON (LIGAR) (E) na posição OFF 
(DESLIGAR).


