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الرصاص الحامضية

Up To

Jump Starts Per Charge
2XLED USB

2.1A

يعمل بشكل آمن ع� شحن البطاريات ا�نهكة خ�ل ثوا�.
السيارات القوارب والدراجات البخارية وا�ركبات الصالحة لجميع الطرق والشاحنات وغ ها.

شاحن بطاريات ليثيوم أيون يتميز بأنه عا� ا�مان وعا� الدمج وصلب و�كن حمله. يتميز بتقنية منع ال�ر والح�ية من القطبية 

العكسية. يشحن ع� الفور » حالة اªستخدامات وحيدة البطارية. يعت¨ مثاليًا لنطاق واسع من ا�ركبات التي تتضمن الشاحنات 

وا�حركات التي تعمل بالديزل بسعة تصل إ¯ 6.0 ل® و3.0 ل®.

�حركات تعمل بالديزل بسعة تصل إ¯ 6.0 ل® و3.0 ل® ومركبات 12 فولت ذات البطارية الواحدة.

عا� ا�مان.
يوفر الح�ية من القطبية العكسية 

وال�ر والشحن الزائد والتيار الزائد 

والدوائر ا�فتوحة والدوائر القص ة 

والتسخµ الزائد.

�تلك كامل الطاقة لشحن مركبة تصل إ¯ 

20 ضعف » عملية شحن واحدة. متوافق 

مع ا�حركات التي تصل سعتها إ¯ 6 اتر.

يشحن بشكل عمÀ أي جهاز مزود ¼نفذ 

"USB" (الهواتف الذكية، أجهزة 

الكمبيوتر اللوحية). إعادة شحن الوحدة 

من أي منفذ "USB" أو منفذ بقدرة 12 

فولت.

مصباح وامض "LED" مزدوج عا� 

اÇضاءة من أجل وضوح الرؤية ويتضمن 

 "SOS" اط، ¼ا » ذلك نظامÊ7 أ

وأجهزة الس®وب الوماضة » حالة 

الطوارئ.

Genius                 Jump StarterBOOST+ TM

ا�ركبات ا�ائية والسيارات ال®فيهية والسيارات الرياضية وجزازات العشب ومعدات الحدائق.
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Leading Traditional Jump StarterGenius BOOST+ TM

“1700”
PEAK AMPS

2.1AUSB

طاقة التشغيل ا�تاحة (جول) = القدرة (ق) x الزمن (ز)

رطل
جول �دة 3 ثوا�

مقابل

رطل
جول �دة 3 ثوا�

 “US 9,007,015 B1”
صممت » الوªيات ا�تحدة ا�مريكية

براءة اªخ®اع رقم 

إعادة شحن 

الوحدة من أي 

منفذ "USB" أو 

منفذ بقدرة 12 

فولت.

يشحن بشكل عمÀ أي جهاز مزود 

¼نفذ "USB"، ¼ا » ذلك الهواتف 

الذكية أو أجهزة الكمبيوتر اللوحية.

7.7”
(196mm) 

6.6”
(167mm) 

3.2”
(80.3mm) 

1.7”
(43.4mm) 

ا�واصفات الفنية
البطارية الداخلية:

معدل تيار الذروة:

جول �دة ٣ ثوا�:

درجة حرارة التشغيل:

درجة حرارة الشحن:

درجة حرارة التخزين:

صغ  (مدخل):

منفذ "USB"  (مخرج):

ح�ية ا�بيت:

الت¨يد:

ا�بعاد (الطول *العرض *اªرتفاع):

الوزن:

:(LED مصابيح) لومن

 ليثيوم أيون

١٠٠٠ أمب 

٧٠٠٠ جول

 -٣٠º مئوية إ¯ +٥٠º مئوية 

 ٠º مئوية إ¯ +٥٠º مئوية 

 الحمل الحراري الطبيعي

٢٫٤ رطل

١٠٠ لومن

  -٢٠º مئوية إ¯ +٥٠º مئوية

  (متوسط درجة الحرارة)

٥ فولت، ٢٫١ أمب 

٥ فولت، ٢٫١ أمب 

التصنيف IP٦٥ (مع منافذ مغلقة)

  ٦٫٧ * ٣٫٢ * ١٫٧ بوصة

إعادة شحن البطاريات من سلسلة "GB40" محتويات الصندوق
(ر¼ا تختلف النتائج عن النتائج ا�رجعية)

تعبئة التجزئة:

ا�بعاد: ٤٫٦ بوصة* ٤٫٢ بوصة* ٨٫٢ بوصة

الوزن: ٢٫٧ رطل

كود ا�نتج العا�ي ٠-٤٦٢٢١-١٥٠٠٢-٥

:Àالصندوق الكرتو� الداخ 

ا�بعاد: ٨٫٥ بوصة * ٤٫٩ بوصة ٤٫٧ بوصة

الوزن: ٣ رطل

:àالصندوق الكرتو� الرئي

ا�بعاد: ١٥٫٦ بوصة * ٩٫١ بوصة *١٠٫٣ بوصة

الوزن: ١٨٫٩ رطل

الكمية: ٦  

الكود التجاري ا�وحد ١٠٠٤٦٢٢١١٥٠٠٢٢

الوحدات » كل حاوية ٣٦٠ وحدة

شاحن USB التصويت وقت الشحن

أمب  ١٢

أمب  ٦

أمب  ٣

١  ساعة

٢ ساعة

"BoostSport Jump Starter GB40" شاحن•

"Micro USB Cable "40" كابل•

"X Connect HD Precision Battery Clamps" مشابك•

•دليل ا�ستخدم ودليل معلومات والض�ن

.٥  ساعة

         يعت¨ Êط "Manual Override" ميزة خاصة مصممة من أجل ا�واقف نادرة الحدوث عندما     
 Manual" طÊ تكون بطارية السيارة أقل من 2 فولت. تقوم ببساطة بالضغط ع� زر      

Override" واªستمرار » الضغط �دة 3 ثوا� حتى يبدأ مصباح "Boost LED" » الوميض لã تبدأ 

 ."Manual Override" طÊ ط الشحن. اضغط ع� الزر مرة أخرى (أو ع� زر الطاقة) للخروج منÊ
ينبغي استخدام هذا النمط بحذر، حيث إن Êط "Manual Override" يعطل ح�ية ا�مان عندما يتم 

تفعيله.

يوفر مزيد من الطاقة
مقسم حسب الحجم

ويحمل تهمة �دة أربعة مرات أطول.

8 مرات أخف وزنا
8 مرات أصغر


