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AUTO | MARINE | RV | POWERSPORT | PLÆNE OG HAVE

2,0

16L+

600
LUMEN.

Sikker og brugervenlig batteri-jumpstarterpakke uden bekymring 
om forkerte tilslutninger eller gnister. Sikker tilslutning til ethvert 
12 V-batteri med vores fejlfrie design med gnistfrie teknologi og 
beskyttelse mod polvending.

Den er ikke kun en litium-jumpstarter, men også en bærbar 
powerbank til opladning af smartphones, tablets og andre 
USB-enheder, og den har en ultra-kraftig 600 lumen LED-
lygte med syv lystilstande, herunder nødstrobe og SOS.

Den er kommerciel på alle måder. Den jumpstarter næsten alle typer 
køretøjer og udstyr, herunder mellemstore lastbiler (op til klasse 
8), autocampere, rutebiler, busser, mineudstyr, landbrugsudstyr, 
konstruktionsudstyr og erhvervsmæssigt udstyr - 6, 8, 12 og 16 
cylindre - mv.

ULTRA SAFE 2,0.

MULTI-FUNKTIONEL.

BENZIN OG DIESEL.

KOMMERCIEL 
LITIUM-JUMPSTARTER.

En 60-sekunders timeout påbegyndes, lige så snart et 
batteri er detekteret. Efter 60 sekunders forløb deaktiveres 
jumpstarterfunktionen.

60-SEKUNDERS TIMEOUT.

BLYSYRE



no.co

242 Wh litium-ion-batteri

12V/5A (14V Max)

12 V, 15 A maks.

5250A

5V, 2,1A Max Each

IP65 (m/porte lukkede)

Naturlig konvektion

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

SPIDSVÆRDI FOR 
STRØMSTYRKE:

12 V (INPUT):

12 V (OUT):

INTERNT BATTERI:

VÆGT:

VOLUMEN:

USB (OUT):

DRIFTSTEMPERATUR:

OPLADNINGSTEMPERATUR:

HUSBESKYTTELSE:

KØLING:

Lyser konstant eller blinker blåt, når den 
indvendige temperatur er for lav. Lyser kon-
stant eller blinker rødt, når den indvendige 
temperatur er for høj.

Lyser hvidt, når boost er aktiv. LED’en 
blinker hvidt, når manuel tilsidesættelse 
er aktiv.

Lyser rødt, hvis polvending detekteres. 
Blinker "tændt" og "slukket" i forskellige 
sekvenser (fra 1 til 6 blink) for at signalere 
fejltilstande.

Viser opladningsniveauet af det 
interne batteri.

Indbygget voltmeter viser 
spændingen på køretøjets batteri til 
udvidet diagnose og fejlfinding.

VARM/KOLD-INDIKATOR

BOOST-LED

FEJL

OPLADER-LED

VOLTMETER

INTERFACE 

Opladeren er i standby-tilstand, eller 
også er batteriets spænding for lav til, at 
opladeren kan detektere.

KRAFTIG LED

Inderkasse:
Dimensioner: 
49,5 x 36,0 x 26,7 cm
Vægt: 10,4 kg
UPC: 0-46221-19040- 3

Forsendelseskasse:
Dimensioner: N/A
Vægt: N/A
Antal: 1
UCC: 00046221190403

Enheder pr. palet:
56 units

HVAD ER DER I KASSEN

XGC-4-adapter12 V-kabel

EVA-boks

Brugsvejledning

*Tilbehør, der ikke må skaleres med GB250+

User Guide & WarrantyDANGER

5017220

UN38.3 

OPLADNINGSTID: 8,5 timer

-20°C til +50°C (-4°F til +122°F)

0°C til +40°C (32°F til +104°F)

Oplad praktisk talt enhver USB-enhed, herunder smartphones og 
tablets. Fjern-strømforsyning til en bred vifte af 12 V-enheder, 
herunder dækpumper, invertere, lyskilder, telefonopladere mv.

USB-OPLADNING.

Fra 0-100 % 4X hurtigere. Oplad direkte fra køretøjets 12 V-reserveport eller 
fra XGC4 4 A-strømforsyningsadapteren for at oplade dens 242 watttimers 
litium-ion-batteri på 8,5 timer.

Type A - NA Type C - EU

Type I - AUType G - UK

6,67 kg (14,7lbs)
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