
 

 

GB150 
Instrukcja Użytkownika 

 

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO! 

 

 

PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ UŻYTKOWNIKA, Z KTÓREJ 

DOWIESZ SIĘ JAK W BEZPIECZNY SPOSÓB KORZYSTAĆ Z PRODUKTÓW  

NOCO SERII GENIUS. NIE ZASTOSOWANIE SIĘ DO INSTRUKCJI MOŻE 

SPOWODOWAĆ PORAŻENIE PRĄDEM, EKSPLOZJĘ LUB POŻAR, 

CO MOŻE SKUTKOWAĆ  POWAŻNYMI SZKODAMI MATERIALNYMI, 

UTRATĄ ZDROWIA, A NAWET ŚMIERCIĄ. NIE NALEŻY WYRZUCAĆ INSTRUKCJI. 
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Zapoznaj się z instrukcją przed rozpoczęciem używania ładowarki. 

Wszystkie niezbędne informacje oraz kompleksową pomoc uzyskasz 

na stronie: www.baterie.com.pl 

 

 

Zawartość pudełka. 
GB150 Lithium Jump Starter 

Kabel micro USB 

Złącza Powersport 

Ładowarka USB 12V 

Instrukcja użytkownika 

Karta gwarancyjna 

Dane kontaktowe. 

Baterie Przemysłowe Sp. z o.o. 

ul. Jana Kazimierza 61 
01-267 Warszawa 

Tel. 0-22 877 54 96 
Tel. / Fax: 0-22 877 14 66 

E-mail: biuro@baterie.com.pl 

www.baterie.com.pl 
 

Czym jest GB15 0.  

NOCO Genius® Boost™ GB150 jest przenośnym, ultra - 

kompaktowym litowo-jonowym Jump Starterem przeznaczonym do 

aut, łodzi, motocykli, pojazdów ATV, kosiarek, kamperów, traktorów, 

ciężarówek i innych. Jest niezwykle bezpieczna dla użytkownika. 

Posiada technologię zabezpieczającą przed iskrzeniem oraz odwrotną 

polaryzacją. GB150 jest gotowe do wykonania Jump Startu większości 

akumulatorów do około 20 razy na jednym ładowaniu. GB150 

wyposażone jest w power bank USB oraz latarkę, które sprawdzają się 

w awaryjnych sytuacjach. 

 

Pierwsze kroki.  

GB150 jest częściowo naładowana, ale przed pierwszym użyciem 

trzeba ją naładować do 100%. Zapoznaj się z instrukcją dotyczącą 

pojazdu, środków bezpieczeństwa oraz możliwości wykonania w nim 

Jump Startu. Upewnij się w instrukcji akumulatora czy jego typ oraz 

nominalne napięcie pozwala na użycie GB150 do rozruchu. GB150 

przeznaczone jest wyłącznie do 12V akumulatorów kwasowo-

ołowiowych. 

 

 

 

 

Podłączenie do akumulatora.  

Zanim podłączysz GB150 upewnij się, że zamontowany akumulator 

jest akumulatorem 12V kwasowo-ołowiowym. GB150 nie jest 

przeznaczone do innego typu akumulatorów. Określ prawidłową 

polaryzację biegunów na akumulatorze. Dodatni biegun na 

akumulatorze zazwyczaj oznaczony jest dużymi literami POS, P lub 

symbolem +. Ujemny biegun NEG, N lub -. Nie wolno wykonywać 

żadnych połączeń do gaźnika, przewodów paliwowych lub cienkich 

elementów blaszanych. Poniższa instrukcja dotyczy ujemnego 

uziemiania (najczęściej stosowany). Jeżeli w Twoim pojeździe 

występuje dodatni system uziemiania (bardzo rzadko spotykane), 

wykonaj poniższe czynności w odwrotnej kolejności. 

 

1. Podłącz dodatnie (czerwone) złącze (krokodylek lub oczko) 

do dodatniej klemy akumulatora (POS,P,+).  

2. Podłącz ujemne (czarne) złącze (krokodylek lub oczko) do 

ujemnej klemy akumulatora (NEG,N,-) lub metalowej części 

konstrukcyjnej auta.  

3. Odłączać Jump Starter w odwrotnej kolejności. 

Rozruch.  

1. Sprawdź typ i napięcie akumulatora.  

2. Skontroluj czy złącza Powersport podłączone są do 

właściwych biegunów akumulatora.  

3. Podłącz złącze HD X do Jump Starter’a. 

4. Upewnij się że wszystkie odbiorniki w aucie (tj. światła, radio, 

klimatyzacja itp.) są wyłączone nim wykonasz rozruch. 

5. Naciśnij przycisk zasilania żeby wykonać rozruch. Wszystkie 

diody LED zaświecą co będzie oznaczało, ze działają prawidłowo. 

Jeżeli wszystko podłączone jest prawidłowo do akumulatora dioda LED 

rozruchu będzie świecić na biało. W przypadku odwrotnego 

podłączenia dioda LED awarii zaświeci na czerwono. Należy podłączyć 

prawidłowo, tak żeby dioda LED rozruchu zaświeciła na biało. 

Świecenie tej diody LED na biało oznaczało będzie gotowość do 

wykonania rozruchu. 

6. Spróbuj wykonać rozruch auta. W większości aut udaje się to 

od razu. Niektóre auta będą wymagały podłączenia GB150 do 30 

sekund przed wykonaniem rozruchu. Jeżeli nie uda się wykonać 

rozruchu od razu odczekaj 20-30 sekund i spróbuj jeszcze raz. Nie 

przekraczaj ilości 5 prób w przeciągu 15 minut. Pozostawić GB150  na 

minimum 15 minut przed podjęciem kolejnych prób. 

7. Po uruchomieniu pojazdu odłącz GB150 od akumulatora. 

Niskie napięcie akumulatora i tryb manualny.  
 

GB150 przeznaczone jest do rozruchu 12V akumulatorów kwasowo-

ołowiowych, których napięcie spadło nie niżej niż 2V. W przypadku gdy 

akumulator ma napięcie niższe niż 2V dioda LED nie będzie świecić. 

Oznacza to, że GB150 nie wykrywa akumulatora. Jeżeli chcesz 

wykonać rozruch takiego akumulatora możesz skorzystać z dostępnej 

opcji trybu manualnego. 

 
UWAGA! UŻYWAJ TEJ OPCJI Z NAJWYŻSZĄ OSTROŻNOŚCIĄ. 

OPCJA TA JEST PRZENACZONA JEDYNIE DLA AKUMULATORÓW 

12V OŁOWIOWO-KWASOWYCH. OPCJA OCHRONY PRZED 

ISKRZENIEM ORAZ OCHRONY PRZED ODWROTNĄ 

POLARYZACJĄ NIE JEST AKTYWNA. ZWRÓC SZCZEGÓLNĄ 

UWAGĘ NA PODŁĄCZENIE DO ODPOWIEDNCH BIEGUNÓW. NIE 

NALEŻY STYKAĆ ZE SOBĄ ZŁĄCZY PONIEWAŻ SPOWODUJE TO 

ISKRZENIE. OPCJA TA GENERUJE PRĄD O DUŻYM NATĘŻENIU 

(DO 400A) 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. 

 

Zanim skorzystasz z opcji trybu manualnego upewnij się, że 

podłączenia są wykonane w sposób prawidłowy, do odpowiednich 

biegunów akumulatora oraz, że złącze HD X jest podłączone do 

GB150. Aby użyć opcji naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu 

manualnego (czerwone kółko z wykrzyknikiem) przez 3 sekundy. 

Zapalenie się (na kolor biały) i zgaszenie diody LED rozruchu będzie 

oznaczało włączenie się trybu manualnego i gotowość do wykonania 

rozruchu. W przypadku odwrotnego podłączenia zapali się na 

czerwono dioda LED błędu, a urządzenie nie będzie działało.  
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UWAGA! PRZED ODŁĄCZENIEM ZŁĄCZY OD AKUMULATORA 

PROSZĘ ODŁĄCZYĆ GB150 Z PRĄDU. ZAPEWNI TO 

BEZPIECZEŃSTWO. PAMIĘTAJ, ŻE OPCJA OCHRONY PRZED 

ISKRZENIEM ORAZ ODWROTNĄ POLARYZACJĄ JEST 

NIEAKTYWNA.  

W większości aut udaje się to od razu. Niektóre auta będą wymagały 

podłączenia GB150 do 30 sekund przed wykonaniem rozruchu. Jeżeli 

nie uda się wykonać rozruchu od razu odczekaj 20-30 sekund i spróbuj 

jeszcze raz. Nie przekraczaj ilości 5 prób w przeciągu 15 minut. 

Pozostawić GB150  na minimum 15 minut przed podjęciem kolejnych 

prób. 

Oznaczenia diody LED ładowania. 

 
Ładowarka posiada cztery diody LED ładowania – 25% 50% 75% 

100%. Diody te wskazują stan naładowania wbudowanego 

akumulatora. 

 

DIODA LED ŁADOWANIA OBJAŚNIENIE 

25% CZERWONA Dioda LED ładowania 25% 

będzie powoli pulsować jeżeli 

wbudowany akumulator 

naładowany jest w mniej niż 

25%. Jeżeli akumulator 

naładowany jest w 25% 

dioda ładowania zapali się na 

stałe. 

50% CZERWONA Dioda LED ładowania 50% 

będzie powoli pulsować jeżeli 

wbudowany akumulator 

naładowany jest w mniej niż 

50%. Jeżeli akumulator 

naładowany jest w 50% 

dioda ładowania zapali się na 

stałe. 

75% ŻÓŁTA Dioda LED ładowania 75% 

będzie powoli pulsować jeżeli 

wbudowany akumulator 

naładowany jest w mniej niż 

75%. Jeżeli akumulator 

naładowany jest w 75% 

dioda ładowania zapali się na 

stałe. 

100% ZIELONA Dioda LED ładowania 100% 

będzie powoli pulsować jeżeli 

wbudowany akumulator 

naładowany jest w mniej niż 

100%. Jeżeli akumulator 

naładowany jest w 100% 

dioda ładowania zapali się na 

stałe.  

 

Po podłączeniu do ładowarki 

USB żadna dioda LED 

ładowania nie będzie świecić. 

Po odłączeniu od ładowarki 

wszystkie cztery diody LED 

ładowania będą świecić jeżeli 

akumulator jest naładowany 

w 75-100% a urządzenie jest 

włączone.  

1. Wskaźnik naładowania akumulatora wewnętrznego 

Skontroluj czy złącza Powersport podłączone są do właściwych 

biegunów akumulatora.  

2. Dioda LED błędu – świeci na czerwono jeżeli wykryta 

zostanie odwrotna polaryzacja, lub miga w przypadku gdy temperatura 

wbudowanego akumulatora jest za wysoka. 

3. Przycisk zasilania – służy do włączania i wyłączania 

urządzenia. 

4. Dioda LED zasilania – świeci na biało gdy urządzenie jest 

włączone. 

5. Dioda LED rozruchu – świeci na biało gdy opcja rozruchu 

jest aktywna. Jeżeli urządzenie jest prawidłowo podłączone do 

akumulatora, GB150 wykryje go automatycznie i przejdzie w tryb 

rozruchu (dioda LED miga jeżeli opcja ręcznego rozruchu jest aktywna) 

6. Przycisk trybu manualnego – aby aktywować tryb manualny 

przycisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy. 

UWAGA! WYŁĄCZA OCHRONĘ BEZPIECZEŃSTWA I 

PRZECHODZI W TRYB RĘCZNEGO ROZRUCHU. STOSOWAĆ 

TYLKO W MOMENCIE ZBYT NISKIEGO DO WYKRYCIA NAPIĘCIA 

AKUMULATORA (PONIŻEJ 2V) 

7. Przycisk latarki LED (7 trybów pracy): 100% > 50% > 10% 

> SOS > MIGANIE > BŁYSKANIE > WYŁĄCZONE 

 

 

Oznaczenia błędów – zaawansowana diagnostyka 

GB150 sygnalizuje błędy za pomocą diody LED awarii. Sygnalizacja 

dotyczy odwrotnej polaryzacji, zbyt niskiego napięcia podłączonego 

akumulatora (poniżej 2V) lub wewnętrznego przegrzania baterii. 

Sygnalizacja błędów, przyczyny i możliwe rozwiązania w tabeli poniżej. 

BŁĄD PRZYCZYNA / ROZWIĄZANIE 

Dioda LED czerwona 

 

Odwrotna polaryzacja / 

Podłączyć poprawnie 

Dioda LED czerwona – 

migająca 

 

(kable podłączone prawidłowo) 

 

Wewnętrzne przegrzanie baterii 

/ Pozostawić urządzenie do 

ostygnięcia. Przenieść w 

chłodniejsze miejsce. 

Dioda LED rozruchu – nie 

świeci się 

 

 

(kable podłączone prawidłowo) 

 

Napięcie w podłączonym 

akumulatorze jest za niskie 

(poniżej 2V) / Wyłączyć 

wszystkie odbiorniki mogące 

pobierać prąd z akumulatora. 

Jeżeli to nie pomoże przejść do 

trybu manualnego. 

 

 

 

 

 



 

Ładowanie GB150 

Podłącz GB150 przy pomocy dołączonego kabla USB używając 

gniazda USB IN oraz dowolnego zasilanego portu USB (tj. ładowarka 

samochodowa, ładowarka sieciowa, zasilacz, laptop itp.). Należy użyć 

prądu o natężeniu 2.1A aby zapewnić bezpieczne i efektywne 

ładowanie wewnętrznego akumulatora litowego. Ze względu na 

przepisy FCC nie należy ładować i rozładowywać urządzenia w tym 

samym momencie.  

Czas ładowania 

Czas naładowania GB150 jest zmienny i różni się w zależności od 

stopnia rozładowania wewnętrznego akumulatora oraz używanego do 

ładowania źródła prądu. Rzeczywiste wyniki mogą różnić się od tych 

w tabeli w zależności od stanu baterii.  

Natężenie prądu ładowania 

 5A 1A 2A 

CZAS 45h 22h 11h 

 

Ładowanie urządzeń USB 

Możesz doładować każdy rodzaj sprzętu, którego doładowywanie 

odbywa się przez port USB (np. smartfon). W tym celu podłącz 

dołączony do zestawu kabel USB do portu USB OUT, a drugi jego 

koniec do ładowanego sprzętu. Ilość możliwych doładowań różni się w 

zależności od ładowanego urządzenia. W celu uzyskania informacji o 

czasie ładowania podłączonego sprzętu sprawdź jego instrukcję lub 

skontaktuj się z producentem. 

Latarka LED 

GB150 wyposażone jest w latarkę z ultra-jasnymi diodami LED.  

Posiada 7 trybów świecenia: 100%, 50%, 10%, SOS, MIGANIE, 

BŁYSKANIE, WYŁĄCZONE 

Żeby włączyć/wyłączyć latarkę naciśnij okrągły przycisk z żarówką. 

Latarka zostanie włączona w trybie 100%. Żeby przejść do kolejnych 

trybów należy przycisnąć ponownie ten sam przycisk w ciągu 3 sekund 

od włączenia latarki. Jeżeli w tym czasie nie nastąpi wybór trybu pracy 

latarki kolejne przyciśnięcie przycisku spowoduje wyłączenie latarki. 

W zależności od wyboru trybu pracy latarki, GB150 będzie miało różną 

wydajność i żywotność. Wybór niższego poziomu mocy podczas 

używania GB150 spowoduje wydłużenie czasu pracy na baterii. 

Tryb oszczędzania energii 

GB150 wyposażone jest w opcję automatycznego wyłączania w celu 

zaoszczędzenia energii. Automatyczne wyłączenie następuje po 7 

godzinach. W celu ponownego używania naciśnij przycisk zasilania.  

 

Specyfikacja techniczna 

Rodzaj baterii wewnętrznej: Li-Ion (litowo-

jonowa) 

Natężenie prądu (max): 4000A 

Energia: +22500J 

Temperatura otoczenia: -30°C to +50°C 

Temperatura pracy: 0°C to +40°C 

Temperatura przechowywania:  -20°C to +50°C 

Port micro USB (wejściowy): 5V, 2,1A 

Port USB (wyjściowy): 5V, 2,1A 

Stopień ochrony: IP65 (przy zakrytych 

portach) 

Chłodzenie: Naturalna konwekcja 

Wymiary (dł./szer./gr.): 12.3 x 7 x 2.7 cm 

Waga: 7.5kg 

 

 


