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START DØDE BATTERIER

JUMPSTARTER

GB50

                

Bil | Båd | Autocamper | Powersport | Plæne og have

Blyakkumulator

Wet Gel MF EFB AGM

Litium
7,0L12V 4,5L
Benzin Diesel

Dieselbiler, SUV'er, både, motorcykler, ATV'er, trucks med mere.
Ultrasikker, ultrakompakt, robust og bærbar litium-ion-jumpstarter. Den har gnistsikker teknologi og beskyttelse mod polvending. 
Jumpstarter øjeblikkeligt de fleste enkeltbatterier og har op til 30 timers drift på en enkelt opladning. Ideel til en lang række køretøjer, 
herunder små dieselbiler, trucks og motorer op til 7,0 l for benzin og 4,5 l for diesel.

Beskytter mod polvending, gnister, 
overopladning, for høj strømstyrke, 
brudt elektrisk kredsløb og 
overophedning.

Antal jumpstart pr. opladning

Kapacitet til at jumpstarte et køretøj op 
til 30 gange på én opladning. Kan 
bruges til motorer op til 7,0 l for benzin 
og 4,5 l for diesel.

Meget kraftig dual LED-lygte til 
at give lys. Den har 7 tilstande, 
herunder SOS og 
nødstroboskoplys.

Oplad næsten enhver USB-enhed 
(smartphones, tablets). Oplad 
enheden fra enhver USB-port eller 
den medfølgende 12 V-oplader.
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CONFORMS TO CONFORMS TO 
UL STD. 2743

5005016

IP65

Konstant rød. Apparatet er fuldt 
funktionsdygtigt, men nærmer sig den 
øvre temperaturgrænse.

Konstant blå. Apparatet er fuldt 
funktionsdygtigt, men nærmer sig den 
nedre temperaturgrænse.

LED-indikator for høj temperatur. Designet 
til at indikere, når det interne batteri nærmer 
sig høj temperatur.

LED-indikator for lav temperatur. Designet 
til at indikere, når det interne batteri er for koldt 
til at fungere.

Blinkende rød. Apparatet er for varmt til at 
kunne jumpstarte, men andre funktioner 
virker stadig.

Blinkende blå. Apparatet er for koldt til at 
jumpstarte, men andre funktioner virker 
stadig.

LED for fejl. Lyser rødt, hvis polvending detekteres.

• GB50 UltraSafe-litiumjumpstarter
• HD-præcisionsbatteriklemmer
• 12 V-biloplader
• Mikro-USB-kabel
• Opbevaringstaske i mikrofiber
• Brugervejledning

Internt batteri:

Højeste strømstyrke:

35 watttime-litiumbatteri

Driftstemperatur: -4 °F to +122 °F (-20 °C to +50 °C)

Opladningstemperatur:

Opbevaringstemperatur: -4 °F til +122 °F (-20 °C til +50 °C)

Mikro-USB (Input): 5V, 2,1A

USB (Output): 5V, 2,1A

Beskyttelseshus: IP65 (med porte lukkede)

Køling: Naturlig konvektion

Dimensioner (LxBxH): 7,7 x 3,4 x 1,9 tommer

Enhedsvægt: 1,65 pound

Apparatvægt med 
klemmer og tilbehør:

2,71 pound

Tekniske specifikationer

(bemærk, at resultater 
kan variere)Opladning af GB50Hvad er der i kassen?

Data for USB-oplader

0,5A

1A

2A

Opladningstid

18t

9t

4,5t

LED-lygtens lysstyrke: 200 lumen

Manuel tilsidesættelse. Det er en speciel funktion, der er beregnet til sjældne 
situationer, hvor et køretøjs batteri er på under 2 volt. Hold blot knappen Manuel 
tilsidesættelse nedtrykket i 3 sekunder, indtil Boost-LED'en begynder at blinke, for 
at aktivere den tilstand. Tryk på knappen igen (eller på Tænd-knappen) for at 
afslutte manuel tilsidesættelse. Denne tilstand skal bruges med forsigtighed, fordi 
manuel tilsidesættelse deaktiverer sikkerhedsbeskyttelse, når tilstanden er aktiveret.

Oplad 
apparatet fra 
enhver USB- 
eller 
12V-port.

Oplad næsten enhver 
USB-enhed, erunder 
smartphones og tablets.

2,1AUSB

Avanceret
Beskyttelse.
Designet til at beskytte din enhed.
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Besøg no.co/patents. Flere nationale og internationale patenter anmeldt.

Patenteret teknologi

Yderkasse:
Dimensioner: 10,25”x13,5”x11,375”
Vægt: 22,07 lbs
Antal: 6
UCC: 10046221180173

Enheder pr. palle:
198 enheder

0 °F til +104 °F (-18 °C til +40 °C)

8,6 tommer
(218 mm)

1,9 tommer
(48,3 mm)

3,4 tommer
(86,4 mm)

7,7 tommer
(195,6 mm)
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Detailemballage: 
Dimensioner: 3,9”x4,7”x9,1” 
Vægt: 3,33 lbs
UPC: 0-46221-18017-6UPC: 0-46221-18017-6

Inderkasse:
Dimensioner: 4,1”x9,37”x5,27” 
Vægt: 3.5 lbs

UCC: 10046221180173




