
GB50

APUKÄYNNISTYSLAITE

Dieselautot, harrasteajoneuvot, veneet, moottoripyörät, mönkijät, kuorma-autot ja muut.
Erittäin turvallinen ja kompakti, lujarakenteinen siirrettävä litium-ioniakku-apukäynnistyslaite. Kipinätön teknologia ja suojaus väärää 
napaisuutta vastaan. Apukäynnistä välittömästi useimmat yhden akun ajoneuvot, jopa 30 kertaa yhdellä latauksella. Ihanteellinen monille 
erilaisille ajoneuvoille, sisältäne pienet diesel-autot, kuorma-autot ja moottorit, joiden tilavuus on enintään 7,0L bensiinimoottoreilla ja 4,5 l 
dieselmoottoreilla.

Auto | Veneily | Huviajoneuvo | Moottoriurheilu | Piha ja puutarha

Lyijy-happo

12V 1500A
Litium

7.0L 4.5L

KÄYNNISTÄ, VAIKKA AKKU ON LOPPU.

LATAUS JA LISÄVIRTA.

KAAPELIKÄYNNISTYS. 200 Lumenia.

Kytkeydy turvallisesti mihin tahansa 
12-volttiseen auton akkuun 
virhesuojatun suunnittelumme 
avulla, joka suojelee kipinöitä ja 
vääränapaisuutta vastaan.

Täysi teho ajoneuvon apukäynnistykseen 
enintään 30 kertaa yhdellä latauksella. 
Yhteensopiva tilavuudeltaan enintään 
7,0L bensiinimoottorien ja 4,5 l 
dieselmoottoreiden kanssa.

Laitteen sisäistä akkua voi käyttää 
kannettavien laitteiden kuten 
älypuhelimien, tablettien ja muiden USB-
laitteiden lataukseen, ja sitä voi ladata 
mistä tahansa USB-virtalähteestä.

GB50 -kannettava auton 
kaapelikäynnistyslaite yhdistyy 
voimakkaaseen 200 lumenin LED-
taskulamppuun, jossa on 7 valoasetusta: 
matala, keskivoimakas, voimakas ja 
vilkkuva valo sekä strobo- ja SOS-
hätävalot.

30X 4XLEDKIPINÄSUOJATTU.
USB

Bensiini Diesel



Edistynyt

Suunniteltu suojaamaan laitettasi.
Suojaus.

Kuuman LED-merkkivalo. Ilmaisee, että 
sisäisen akun lämpötila lähestyy ylärajaa.

Kylmän LED-merkkivalo. Ilmaisee, että 
sisäisen akun lämpötila on liian matala 
toimintaa varten.

Jatkuva punainen. Yksikkö on täysin 
toimintavalmis, mutta lähestyy lämpötilan 
ylärajaa.

Jatkuva sininen. Yksikkö on täysin 
toimintavalmis, mutta lähestyy lämpötilan 
alarajaa.

Vilkkuva punainen. Yksikkö on liian 
kuuma apukäynnistykseen, mutta muut 
toiminnot ovat edelleen käytettävissä.

Vilkkuva sininen. Yksikkö on liian kylmä 
apukäynnistykseen, mutta muut toiminnot 
ovat edelleen käytettävissä.

Tekniset tiedot

Pakkauksen sisältö

Sisäinen akku:

USB-latausarvot

Vähittäismyyntipakkaus
Mitat: 3.9”x4.7”x9.1”
Paino 3.35lbs
UPC: 0-46221-18017-6

Sisäpakkaus:
Mitat: 4.1”x9.37”x5.27”
Paino 3.51lbs

Pääpakkaus:
Mitat: 10.25”x13.5”x11.375”
Paino 22.11lbs
Määrä: 6
UCC: 10046221180173

Yksiköitä lavalla:
NA - 360 kappaletta
EU - 234 kappaletta

Latausaika

(tiedot viitteellisiä, todelliset 
tulokset voivat vaihdella)

1.9in

8.6in
7.7in

3.4in

(48.3mm)

(218mm)

(195.6mm)

(86.4mm)

0,5A 18 h

1A 9 h

2A 4,5 h

36 Wh litium-ioni IP65 (portit suljettuina)Kotelon suojaus:

Nimellishuippuvirta: 1500A Painovoimainen virtausJäähdytys:

Toimintalämpötila: -20°C...+50°C (-4°F...+122°F) 7.7 x 3.4 x 1.9 inMitat (PxLxK):

Latauslämpötila: 0°C...+40°C (32°F...+104° ) 1.65 lbsYksikköpaino:

Säilytyslämpötila: -20°C...+50°C (-4°F...+122°F) 2.71 lbsYksikön paino ilman 
kaapelikenkiä ja lisävarusteita:

Micro-USB (tulo): 5V, 2,1A

USB (lähtö): 5V, 2,1A 200 LumeniaLED-taskulampun kirkkaus:

• GB50 ultraturvallinen litium-apukäynnistin
• Raskastekoiset akkupihdit
• 12 V autolaturi
• Micro USB -kaapeli
• Mikrokuituinen säilytyspussi
• Käyttöohje ja takuutiedot

GB50:n lataaminen

Patentoitua teknologiaa
Patentoitu: lue osoitteessa no.co/patents

Yksikkö voidaan 
ladata mistä 
tahansa USB- 
tai 12 V 
portista.

Lataa lähes kaikkia USB-laitteita, 
kuten älypuhelimia ja tablet-laitteita.

2,1A

Virhe-LED. Palaa punaisena, jos on havaittu käänteinen napaisuus.

Manuaalinen ohitus. Tämä on erikoisominaisuus, joka on suunniteltu 
ääritilanteisiin, joissa ajoneuvon akun jännite on alle 2 V. Paina ja pidä 
manuaalisen ohituksen painiketta 3 sekuntia, kunnes Boost LED alkaa 
vilkkua tähän tilaan siirtymisen merkiksi. Paina tätä painiketta uudelleen (tai 
paina virtapainiketta) poistuaksesi manuaalisen ohituksen tilasta. Tätä tilaa 
on käytettävä varoen, koska käytössä ollessaan manuaalinen ohitus poistaa 
turvasuojauksen käytöstä.


