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WET GEL MF EFB AGM

AUTO | MERIKÄYTTÖÖN | MATKAILUAUTO | POWERSPORT | NURMIKKO JA PUUTARHA

2,0

16L+

600
LUMENIT

Turvallinen ja helppokäyttöinen apukäynnistin ilman huolta vääristä 
liitännöistä tai kipinöistä. Yhdistä turvallisesti mihin tahansa 12 
voltin akkuun virheenkestävällä suunnittelullamme, joka takaa 
kipinänkestävän teknologian ja suojauksen käänteisille navoille.

Se ei ole vain litium-apukäynnistin, vaan myös kannettava virtapankki 
älypuhelimien, tablettien ja muiden USB-laitteiden lataukseen. Siihen 
sisältyy myös erittäin kirkas 600 lumenin LED-taskulamppu, jossa on 
seitsemän valotilaa, mukaan lukien hätävalo ja SOS.

Se on kaikin tavoin kaupallinen. Se auttaa käynnistämään lähes 
kaikentyyppiset ajoneuvot ja laitteet, mukaan lukien puolikuorma-
autot (luokkaan 8 saakka), matkailuautot, linja-autot, bussit, 
kaivos-, maatalous-, rakennus- ja ammattilaitteet - 6, 8, 12 ja 16 
-sylinteriset - ja paljon muuta.

ULTRA SAFE 2,0.

MONIKÄYTTÖINEN.

BENSIINI JA DIESEL.

KAUPPALAATUINEN 
LITIUM-APUKÄYNNISTIN.

60 sekunnin ajastin käynnistetään heti, kun akku on havaittu. 60 
sekunnin kuluttua apukäynnistimen toiminto poistetaan käytöstä.

60 SEKUNNIN AIKAKATKAISU.

LYIJYHAPPO



no.co

242 WH litiumioni

12V/5A (14V Max)

12V, 15A Max

5250A

5V, 2,1A Max

IP65 (w/liittimet suljettu)

Luonnollinen lämmön virtaus

TEKNISET TIEDOT

NYKYINEN HUIPPUARVO:

12 V (SISÄÄNTULO):

12V (ULOSTULO):

SISÄINEN AKKU:

PAINO:

TILAVUUDET:

USB (ULOSTULO):

KÄYTTÖLÄMPÖTILA:

LATAUSLÄMPÖTILA:

KOTELON SUOJA:

JÄÄHTYMINEN:

Palaa tasaisesti tai vilkkuu sinisenä, kun 
sisäinen lämpötila on liian alhainen. Palaa 
tasaisesti tai välkkyy punaisena, kun sisäinen 
lämpötila on liian korkea.

Palaa valkoisena, kun tehostus on 
aktiivinen. LED vilkkuu valkoisena, kun 
manuaalinen ohitustoiminto on aktiivinen.

Palaa punaisena, jos käänteinen 
napaisuus havaitaan. Vilkkuu "on" ja "off" 
eri jaksoissa (1-6 välähdystä) virhetilojen 
ilmaisemiseksi.

Ilmaisee sisäisen akun lataustason.

Sisäänrakennettu jännitemittari 
näyttää ajoneuvon akun jännitteen 
parantamaan diagnostiikkaa ja 
vianmääritystä.

KUUMA/KYLMÄ INDIKAATTORI

TEHOSTUS LED

VIRHE

LATAUS LED

JÄNNITEMITTARI

KÄYTTÖLIITTYMÄ 

Laturi on valmiustilassa tai akun jän-
nite on liian alhainen, jotta laturi voisi 
havaita sen.

LED-MERKKIVALO

Sisäpakkaus:
Mitat: 
49,5 x 36,0 x 26,7 cm
Paino: 10,4 kg
UPC: 0-46221-19040- 3

Ulkopakkaus:
Mitat: N/A
Paino: N/A
Määrä: 1
UCC: 00046221190403

Kappaleet per 
kuormalava:
56 yksikköä

MITÄ PAKETTI SISÄLTÄÄ

XGC-4-adapteri12V kaapeli

EVA-kotelo

Käyttöopas

*Lisävarusteet eivät ole mittakaavassa GB250+ kanssa

User Guide & WarrantyDANGER

5017220

UN38.3 

LATAUSAIKA: 8,5 tuntia

-20°C – +50°C (-4°F – +122°F)

0°C – +40°C (32°F – +104°F)

Lataa käytännössä kaikkia USB-laitteita, mukaan lukien 
älypuhelimia ja tabletteja. Etävirtalähde monille 12V:n laitteille, 

mukaan lukien rengaspumput, invertterit, valot, puhelimen laturit ja 
paljon muuta.

USB-LATAUS.

0-100 % 4X nopeammin. Lataa 242 wattitunnin litiumioniakku 8,5 tunnissa 
lataamalla suoraan ajoneuvon 12 voltin apuportista tai XGC4 4-Amp-
virtalähteestä.

Tyyppi A - NA Tyyppi C - EU

Tyyppi I - AUTyyppi G - UK

6,67 kg (14,7lbs)
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