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بادئ تشغيل بكابل توصيل

GB50

                

السيارات | البحرية | سيارات التخييم | سيارات رياضية | النجيلة والحدائق

حمض الرصاص

Wet Gel MF EFB AGM
ليثيوم

بدء تشغيل البطاريات الفارغة.

فولت12

سيارات الديزل، والسيارات الرياضية، والقوارب، والدراجات النارية، وا�ركبات ا�خصصة لجميع التضاريس، والشاحنات وا�زيد.

 جهاز بدء التشغيل بكابل التوصيل ا�حمول ا�زود ببطارية ليثيوم أيون الذي يتميّز ب£عة التشغيل وا¡مان الفائق والحجم ا�دمج. يتميز بتكنولوجيا الح�ية من ال�ر وح�ية
ª الحال التشغيل بكابل التوصيل �عظم ا�عدات ذات البطارية الواحدة، وحتى 30 مرة بشحنة واحدة. مثا® �جموعة واسعة من ا�ركبات »ا ª من ا¡قطاب العكسية. يبدأ 

́ات. ́ات والديزل حتى 4.5 ل ذلك سيارات الديزل الصغµة والشاحنات وا�حركات الغاز حتى 7.0 ل

 يتميز بالح�ية من ا¡قطاب العكسية، وال�ر،
 والشحن الزائد، والتيار الزائد، والدوائر ا�فتوحة

والسخونة ا�فرطة.

بدء التشغيل مع مرة شحن واحدة

 الطاقة الكاملة لبدء تشغيل سيارة بكابل التوصيل
 حتى 30 مرة بشحنة واحدة. متوافق مع محركات
́ات. ́ات والديزل حتى 4.5 ل الغاز حتى 7.0 ل

 مصباح يدوي LED فائق السطوع من أجل رؤية
 أوضح مع 7 وضعيات، »ا ª ذلك إمكانية إط¾ق

إشارات التنبيه ل¾ستغاثة وكشاف لحاÁت الطوارئ.

إعادة شحن أي جهاز USB (الهواتف الذكية 

وا¡جهزة اللوحية). إعادة شحن الوحدة من أي 

منفذ USB أو شاحن بقدرة 12 فولت.

4XLED30X USB
µ1.2 أمب
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ديزل

غاز  ل´ات   7.0

́ات   4.5 ل
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RoHS

CONFORMS TO CONFORMS TO 
UL STD. 2743

5005016

IP65

 أحمر ثابت. الوحدة تعمل بكامل طاقتها، ولكنها تق´ب من
الحد ا¡عÆ لدرجة الحرارة.

 أزرق ثابت. الوحدة تعمل بكامل طاقتها، ولكنها تق´ب من
الحد ا¡دÇ لدرجة الحرارة.

́اب البطارية الداخلية  مؤ� سخونة LED. مصممة لÊشارة إÉ اق
من درجات الحرارة ا�رتفعة.

 مؤ� برودة LED. مصمم لÊشارة إÉ أن درجة حرارة البطارية
الداخلية باردة جًدا بحيث Ë Áكن تشغيلها.

 وميض أحمر. الوحدة ساخنة جًدا للقيام ببدء التشغيل بكابل
التوصيل، ولكن Á تزال هناك وظائف أخرى متاحة.

 وميض أزرق. الوحدة باردة جًدا للقيام ببدء التشغيل بكابل
التوصيل، ولكن Á تزال هناك وظائف أخرى متاحة.

مصباح LED ل�خطاء.  يÒء باللون ا¡حمر إذا تم اكتشاف قطبية معكوسة.

البطارية الداخلية:

تقييم تيار الذروة:

بطارية ليثيوم أيون

-4 درجة فهرنهايت إÉ +221 درجة فهرنهايت (-02 درجة مئوية إÉ +05 درجة مئوية)درجة الحرارة أثناء العمل:

درجة حرارة الشحن:

-4 درجة فهرنهايت إÉ +221 درجة فهرنهايت (-02 درجة مئوية إÉ +05 درجة مئوية)درجة حرارة التخزين:

5 فولت، 2.1 أمبMicro USBµ (اÖدخال):

5 فولت، 2.1 أمبUSBµ (اÖخراج):

IP65 (مع غلق ا�نافذ)ح�ية ا�بيت:
الحمل الطبيعيالتÙيد:

7.7 × 3.4 × 1.9 بوصةا¡بعاد (الطول×العرض×اÖرتفاع):

1.65 رط¾ًالوزن:

2.71 رط¾ًوزن الوحدة مع ا�ثبتات وا�لحقات:

ا�واصفات الفنية

(كمرجع، وقد تختلف النتائج)

GB50 UltraSafe كابل توصيل لبدء الحركة ببطارية ليثيوم

HD Precision مشابك البطارية

شاحن سيارة 12 فولت

USB كابل مايكرو

Ùحقيبة تخزين من ا�يكروفاي

دليل ا�ستخدم

GB50 محتويات العبوةإعادة شحن جهاز
USB تصنيف شاحن

µ0.5 أمب

µ1 أمب

µ2 أمب

مدة الشحن

18 ساعة

9 ساعات

4.5 ساعات

200 لومنسطوع مصباح LED اليدوي:

 التجاوز اليدوي. هي ميزة خاصة مصممة لحاÁت نادرة عندما تكون بطارية السيارة أقل من 2 فولت. ما عليك سوى الضغط
 مع اÁستمرار عÆ الز overide اليدوي �دة 3 ثواٍن، حتى يبدأ مؤª Boost LED Þ الوميض، للدخول ª الوضع. اضغط
 عÆ الزر مرة أخرى (أو زر الطاقة) للخروج من وضع التجاوز اليدوي. يجب استخدام هذا الوضع بحذر، حيث يعمل التجاوز

اليدوي عÆ تعطيل ح�ية الس¾مة أثناء âكينه.

 وحدة شحن من أي
 منفذ USB أو 12

فولت.

 يشحن أي جهاز USB، »ا ª ذلك
الهواتف الذكية وا¡جهزة اللوحية.

µ2.1 أمب

ح�ية
متطورة
مصمم لح�ية جهازك.
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́اع محلية ودولية. تفّضل بزيارة no.co/patents. جاٍر تسجيل العديد من براءات اخ

́اع تكنولوجيا حاصلة عÆ براءة اخ

العبوة:

ا¡بعاد: 3.9 × 4.7 × 9.1 بوصة

الوزن: 3.33 رط¾ً

0-46221-18017-6 :UPC

الكرتون الداخ�:

ا¡بعاد: 1.4 × 73.9 × 72.5 بوصة

الوزن: 5.3 رط¾ً

ماس� كرتون:

ا¡بعاد: 10.25 × 13.5 × 11.375 بوصة

الوزن: 22.07 رط¾ً

الكمية: 6

10046221180173 :UCC

وحدات لكل بليت:

198 وحدة

0 درجة فهرنهايت إÉ +401 درجة فهرنهايت (-81 درجة مئوية إÉ +04 درجة مئوية)

8.6 بوصة
(218 مم)

1.9 بوصة
(48.3 مم)

3.4 بوصة
(86.4 مم)

7.7 بوصة
(195.6 مم)

1500A

USB
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