
 
 
 

 
 
 
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA NOCO GB150 
 
 
 
 

PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA, PRZECZYTAJ I ZASTOSUJ SIĘ DO INFORMACJI                           
O BEZPIECZEŃSTWIE STOSOWANIA PRODUKTU. NIEPRZESTRZEGANIE 
INSTRUKCJI MOŻE SKUTKOWAĆ PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, 
WYBUCHEM LUB POŻAREM. NIESIE TO ZE SOBĄ POWAŻNE SKUTKI DLA ZDROWIA, 
ŚMIERĆ, USZKODZENIA URZĄDZENIA LUB MIENIA. ZASTOSUJ SIĘ DO TYCH 
INFORMACJI! 

 
 
Dziękujemy za zakup NOCO Genius® Boost ™ GB150. Przeczytaj podręcznik 
użytkownika przed uruchomieniem produktu. 
 
Co znajduję się w pudełku: 
• GB150 Lithium Jump Starter 
• Kabel Micro USB 
• Wtyk 12 V (OUT) 
• Wtyk 12 V (IN) 
• Kabel 12V XGC 
• Krokodylki NOCO 
• Podręcznik użytkownika i Przewodnik informacyjny. 
 
NOCO Genius® Boost ™ GB150 to kompaktowe i przenośne urządzenie rozruchowe do 
pracy w warunkach dużego obciążenia przeznaczone dla silników benzynowych i diesel     
w samochodach osobowych, ciężarowych, łodziach, ciągnikach, maszynach budowlanych 
i wielu innych. Pozwala na wspomaganie rozruchu pojazdów wyposażonych w silniki 
benzynowe i diesla o pojemności do 10L. Posiada technologię ochrony przed iskrzeniem   
i zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją. GB150 może natychmiast uruchomić do 40 
pojazdów na jednym ładowaniu wewnętrznego akumulatora. GB150 jest również 
wyposażony w wejście USB i latarkę z diodą LED, dzięki czemu jest bardzo dobrym 
narzędziem sygnalizacyjno-ostrzegawczym dla każdego kierowcy. 
 
 

Pierwsze kroki: 
GB150 po wyjęciu z pudełka jest częściowo naładowany. Jednakże przed pierwszym 
użyciem należy go całkowicie naładować. GB150 służy wyłącznie do rozruchu 12V 
akumulatorów kwasowo-ołowiowych. 
 



 
 
 

 
1. Podłączenie do akumulatora. 
Przed podłączeniem do akumulatora sprawdź, czy masz akumulator 12V. Zidentyfikuj 
właściwą biegunowość akumulatora. Dodatni biegun akumulatora zazwyczaj oznaczony 
jest następująco (POS, P, +). Minusowy biegun akumulatora jest zwykle oznaczony (NEG, 
N, -). Nie podłączać przewodów do gaźnika, przewodów paliwowych lub cienkich części z 
blachy. 
A.) Podłącz dodatni (czerwony) zacisk GB150 do dodatniej klemy samochodu. (POS, P, +). 
B.) Podłącz ujemny (czarny) zacisk GB150 do ujemnej klemy samochodu. (NEG, N, -) 
C.) Podczas odpinania krokodylków wykonaj te czynności w odwrotnej kolejności. 
Najpierw odpinając czarny Krokodylek z klemy minusowej, a następnie czerwony 
krokodylek z klemy dodatniej. 
 
2. Rozpocznij rozruch. 
A.) Sprawdź, czy krokodylki GB150 są prawidłowo podłączone. 
B.) Upewnij się, że wszystkie urządzenia w samochodzie (reflektory, radio, klimatyzacja 
itp.) są wyłączone przed próbą rozruchu. 
C.) Naciśnij przycisk  aby uruchomić urządzenie. Diody LED zaczną migać wskazując że 
urządzenie jest prawidłowo podłączone. Dioda  na urządzeniu powinna migać na biało. 
Jeśli dioda będzie świeciła na czerwono oznacza to błąd. W takim wypadku należy 
sprawdzić czy urządzenie jest prawidłowo podpięte do samochodu. 
D.) Spróbuj uruchomić pojazd. Większość pojazdów powinna zapalić natychmiastowo. 
Może się zdarzyć że samochód będzie potrzebował jeszcze jednego dodatkowego 
rozruchu. Jeżeli pojazd nie zapala natychmiast poczekaj 20-30 sekund i spróbuj ponownie. 
Nie wykonuj więcej niż 5 kolejnych rozruchów w przedziale 15 minut. Po wykonaniu tych    
5 kolejnych rozruchów wyłącz urządzenie na 15 minut i po tym czasie spróbuj ponownie. 
E.) Po uruchomieniu pojazdu odłącz krokodylki od klem samochodowych w kolejności 
najpierw minusowa, a następnie plusowa. 



 
 
3. Za niskie napięcie w akumulatorze. 
GB150 jest zaprojektowany do uruchamiania 12V akumulatora kwasowo-ołowiowego        
o minimalnym napięciu 2V. Jeśli twój akumulator ma napięcie poniżej 2V, urządzenie nie 
wykona automatycznie rozruchu ponieważ GB150 nie będzie mógł wykryć akumulatora.   
W takim wypadku można użyć funkcji ręcznego wysłania napięcia do rozruchu za pomocą 
przycisku  (patrz przycisk sterowania ręcznego). 
 
UWAGA! Używaj tej opcji z najwyższą ostrożnością. Opcja ta jest przeznaczona jedynie 
dla akumulatorów 12V kwasowo-ołowiowych. Opcja ochrony przed iskrzeniem oraz 
ochrony przed odwrotną polaryzacją nie jest aktywna. Zwróć szczególną uwagę na 
podłączenie do odpowiednich biegunów. Nie należy stykać ze sobą zacisków ponieważ 
spowoduje to iskrzenie. Opcja ta generuje prąd o dużym natężeniu (do 4000A) dlatego 
może powodować iskrzenie oraz wysoką temperaturę przy niewłaściwym użytkowaniu. 
Jeżeli nie czujesz się na siłach, żeby skorzystać z tej opcji poproś o pomoc specjalistę. 
 
Jakie informacje można odczytać z Diody błędu i Diody Boost. 
Dioda Boost migająca na biało oznacza wysłanie napięcia do samochodu. Następnie 
wykonujemy próbę włączenia silnika. 
 

 
 
 
Ładowanie NOCO GB150 
Czas doładowania GB150 będzie się różnić w zależności od poziom rozładowania              
i rodzaju używanego źródła zasilania. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić ze względu na 
stan akumulatora. 
 
4. Diody stopnia naładowania wewnętrznego akumulatora urządzenia NOCO GB150. 
Urządzenie NOCO GB150 zostało wyposażone w czytelny wskaźnik poziomu 
naładowania akumulatora wewnętrznego. Wskaźnik składa się z czterech diod 
wskazującym w jakim stopniu naładowany jest wewnętrzny akumulator NOCO GB150. 
Pamiętaj, że pełna moc rozruchowa urządzenia występuje przy 100)% naładowaniu 
akumulatora wewnętrznego NOCO GB150.  GB150 ma cztery (4) diody LED naładowania 
- 25%, 50%, 75% i 100%. Te diody LED wskazują w jakim stopniu naładowany jest 
wewnętrzny akumulator NOCO GB150. 
 
 



 
 
 
                      NIEBEZPIECZEŃSTWO 
 

Przed użyciem urządzenia przeczytaj i zastosuj się do informacji o bezpieczeństwie stosowania 
produktu. Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować porażeniem prądem elektrycznym, 
wybuchem lub pożarem. Niesie to ze sobą poważne skutki dla zdrowia, śmierć, uszkodzenie 
urządzenia lub mienia. Zastosuj się do tych informacji. 

 
Eksplozja. Nienadzorowane, niewłaściwe lub uszkodzone akumulatory mogą eksplodować. Nie 
pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania. Nie używaj w przypadku 
uszkodzonych lub zamarzniętych akumulatorów. Użyj produktu tylko z akumulatorami                    
o zalecanym napięciu. Obsługuj urządzenie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 
   
Porażenie prądem. Produkt jest urządzeniem elektrycznym, które może porazić i spowodować 
poważne zranienie. Nie przecinaj kabli zasilających. 
 
Uraz oka. Załóż okulary ochronne, gdy używasz urządzenie. Akumulatory mogą eksplodować         
i rozrzucić  odłamki. Kwas akumulatorowy powoduje podrażnienie oczu i skóry. W przypadku 
zanieczyszczenia oczu lub  skóry przemyj je natychmiast bieżącą czysta wodą. 

 
Ogień. Produkt jest urządzeniem elektrycznym, które emituje ciepło i może powodować 
poparzenia. Nie zakrywaj urządzenia. Nie pal ani nie używaj jakiegokolwiek urządzenia, które 
może iskrzyć lub ognia gdy używasz urządzenie. Trzymaj urządzenie z dala od materiałów 
palnych. 

 
Gazy wybuchowe. Praca w pobliżu akumulatora jest niebezpieczna. Akumulatory wytwarzają gazy 
wybuchowe podczas normalnej pracy. Aby zmniejszyć ryzyko eksplozji akumulatora, postępuj 
zgodnie ze wszystkimi informacjami dotyczącymi instrukcji i bezpieczeństwa, które opublikował 
producent akumulatorów i urządzeń przeznaczonych do użycia w pobliżu akumulatorów. Zapoznaj 
się z ostrzeżeniami znajdującymi się na tych  produktach i urządzeniach. 
 

 

               


