
GB70

<<Language>>

Bensiini- ja dieselautot, kuorma-autot, veneet ja muut ajoneuvot.
Äärimmäisen turvallinen, erittäin kompakti, vankkatekoinen ja kannettava litiumakkujen kaapelikäynnistyslaite. Sisältää kipinä- 
ja vääränapaisuussuojauksen. Sopii parhaiten erilaisille pienille ajoneuvoille ja suuremmille ajoneuvoille, joissa on 8.0-litrainen 
bensiinimoottori tai 6.0-litrainen dieselmoottori. Antaa kannettavaa lisävirtaa rengaspumpuille, muuntimille ja puhelinlatureille 12 
voltin pistokkeella (sisältyy pakkaukseen). 

12V 2000A
Litium

8.0L 6.0L

LATAUS JA LISÄVIRTA.

KAAPELIKÄYNNISTYS.

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

Kaapelikäynnistää ajoneuvon jopa 40 
kertaa yhdellä latauksella. Yhteensopiva 
8,0 litran kaasun ja 6,0 litran 
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.

GB70 -kannettava auton 
kaapelikäynnistyslaite yhdistyy 
voimakkaaseen 400 lumenin LED-
taskulamppuun, jossa on 7 valoasetusta: 
matala, keskivoimakas, voimakas ja 
vilkkuva valo sekä strobo- ja SOS-
hätävalot.

40X USB
KIPINÄSUOJATTU.

400 Lumenia.

8XLED

Bensiini Diesel Auto | Veneily | Huviajoneuvo | Moottoriurheilu | Piha ja puutarha

Lyijy-happo

KÄYNNISTÄ, VAIKKA AKKU ON LOPPU.

APUKÄYNNISTYSLAITE



4X

3X

Yli 1 vuosi
kevyempi ja pienempi

Nopea 
lataus.

Pitää latausta 4x pidempään
Kompakti, kannettava, 
taskukokoinen 
apukäynnistyslaite, jota on 
helppo säilyttää ajoneuvossa.

GB70 säilyttää varauksen neljä kertaa 
pitempään laajentaen akun käyttöikää 
ja poistaen latausajan.

Nollasta apukäynnistykseen 15 
minuutissa. Täysi varaus hieman yli 
2 tunnissa.

Verrattuna johtaviin lyijyakku-apukäynnistyslaitteisiin

2.8in
(70mm)

6.0in
(152mm)

3.9in
(99mm)

8.8in
(222mm) 8.3in

(211mm)

2.5in
(64mm)

Etävirtaa monille 12 V laitteille, 
kuten pumpuille, inverttereille, 
valoille, puhelimen latureille ja 
monille muille.

Kannettavaa 
virtaa12V

Tekniset tiedot

Pakkauksen sisältö

Sisäinen akku:

USB-latausarvot Latausaika

(tiedot viitteellisiä, todelliset 
tulokset voivat vaihdella)

0,5A 28 h

1A 14 h

2A 7 h

36 Wh litium-ioni

IP65 (portit suljettuina)

5V, 2,1A

Kotelon suojaus:

Micro-USB (tulo) ja USB (lähtö):

Nimellishuippuvirta: 2000A

Painovoimainen virtausJäähdytys:Toimintalämpötila: -20°C...+50°C (-4°F...+122°F)

8.6 x 6 x 2.5 inMitat (PxLxK):Latauslämpötila: 0°C...+40°C (32°F...+104° )

4 lbsYksikköpaino:Säilytyslämpötila: -20°C...+50°C (-4°F...+122°F)

5 lbsYksikön paino ja lisävarusteita:12 V (tulo): 12V (3A)

12 V (lähtö): 12V (15A) 400 LumeniaLED-taskulampun kirkkaus:

• GB70 ultraturvallinen litium-apukäynnistin
• XGC 12 V urossovitin
• XGC 12 V naarassovitin
• 12 V autolaturi
• Micro USB -kaapeli
• Mikrokuituinen säilytyspussi
• Käyttöohje ja takuutiedot

GB70:n lataaminen

3 A @ 12 V (36 W)
2-3 h

12 V pikalataus

Vähittäismyyntipakkaus:
Mitat: 7.28” x 4.84” x 9.80”
Paino: 5.09 lbs
UPC: 0-46221-15005-6

Sisäpakkaus:
Mitat: 10.27” x 7.72” x 5.39”
Paino: 5.44 lbs

Pääpakkaus:
Mitat: 15.98” x 10.83” x 11.50”
Paino: 22.60 lbs
Määrä: 4
UCC: 10046221150053

Yksiköitä lavalla:
NA - 180 kappaletta
EU - 120 kappaletta

Patentoitu: lue osoitteessa no.co/patents

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.

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

2,1A

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

Lisää tehoa.
Murto-osassa koosta.

Patentoitua teknologiaa


