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INDÍTÁSSEGÍTŐ

GB50

                

Autók | Hajók | Szabadidős járművek | Motorsport | Gyep és kert

Ólomsav

Wet Gel MF EFB AGM

Lítium

LEMERÜLT AKKUMULÁTOROK INDÍTÁSÁHOZ.

7,0L12V 4,5L
Benzin Dízel

Dízelautók, sport-szabadidőautók, hajók, motorok, terepjárművek, teherautók és egyebek.
Rendkívül biztonságos és kompakt, erős és hordozható lítium-ion indítássegítő. Szikramentes technológiával és pólusfelcserélés elleni 
védelemmel. Azonnali indítássegítés a legtöbb egyakkumulátoros alkalmazásnak, egyetlen töltéssel legfeljebb 30-szor. Sokféle járműhöz 
ideális, többek között kis dízelautókhoz, teherautókhoz és legfeljebb 7,0L-es benzin és 4,5 l-es dízel motorokhoz.

Védelem a pólusok felcserélése, a 
szikrák, a túltöltés, a túláram, a nyitott 
áramkör és a túlmelegedés ellen.

Indítássegítés töltésenként

Egyetlen töltéssel legfeljebb 30-szor 
teljes indítássegítés a jármű számára. 
Legfeljebb 7,0L-es benzin és 4,5 l-es 
dízel motorokkal kompatibilis.

Ultra fényes LED-lámpa a 
láthatóságért és 7 üzemmód, 
többek között SOS és vészhelyzeti 
stroboszkóp.

Gyakorlatilag bármilyen USB-eszköz 
(okostelefonok, táblagépek) töltésére. Az 
egység bármely USB-portról vagy a 
mellékelt 12 V-os töltővel feltölthető.
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CONFORMS TO CONFORMS TO 
UL STD. 2743

5005016

IP65

Pirosan világít. Az egység teljesen 
működőképes, de a felső hőmérsékleti 
határértékhez közelít.

Kéken világít. Az egység teljesen 
működőképes, de az alsó hőmérsékleti 
határértékhez közelít.

Forró LED-jelző. Jelzi, amikor a belső 
akkumulátor magas hőmérséklethez közelít.

Hideg LED-jelző. Jelzi, amikor a belső 
akkumulátor hőmérséklete túl hideg a 
működéshez.

Villogó piros. Az egység túl forró az 
indítássegítéshez, de más funkciók még 
rendelkezésre állnak.

Villogó kék. Az egység túl hideg az 
indítássegítéshez, de más funkciók még 
rendelkezésre állnak.

Hibás LED. Pirosan világít, ha fordított polaritást észlelt. 

• GB50 UltraSafe lítium indítássegítő
• HD precíziós akkumulátorsaruk
• 12 V-os autós töltő
• Micro USB-kábel
• Mikroszálas hordtáska
• Használati utasítás

Belső akkumulátor:

Névleges csúcsáram:

35 W/h lítium-ion

1500A

Üzemi hőmérséklet: -4 °F és +122 °F között (-20 °C és +50 °C között)

Töltési hőmérséklet:

Tárolási hőmérséklet: -4 °F és +122 °F között (-20 °C és +50 °C között)

Micro USB (bemenet): 5V, 2,1A

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

Burkolat védelme: IP65 (zárt portokkal)

Hűtés: Természetes konvekció

Méretek (H x Szé x Ma): 7,7 x 3,4 x 1,9 hüvelyk

Egységtömeg: 1,65 font (1,23 kg)

Egység tömege sarukkal 
és tartozékokkal:

2,71 font (1,23 kg)

Műszaki specifikációk

(útmutatásképpen az 
eredmények változóak)GB50 újratöltéseA csomag tartalma

USB-töltő besorolása

0,5A

1A

2A

Töltési idő

18 óra

9 óra

4,5 óra

LED-lámpa fényereje: 200Lumen

Kézi vezérlésre váltás. Ez a különleges funkció ritka helyzetekre lett tervezve, amikor a jármű 
akkumulátora 2 volt alatt van. Az üzemmódba lépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a kézi 
vezérlésre váltás gombot 3 másodpercen keresztül, amíg az indítássegítő LED elkezd villogni. 
Nyomja meg ismét a gombot (vagy a bekapcsoló gombot) a Kézi vezérlésre váltásból való 
kilépésre. Ezt az üzemmódot óvatosan kell használni, mivel a Kézi vezérlésre váltás bekapcsolt 
állapotban kikapcsolja a védelmet.

Az egység 
USB-ről vagy 
12 V-os 
portról 
tölthető fel.

Gyakorlatilag bármilyen USB-eszköz, 
többek között okostelefonok és 
táblagépek töltésére.

2,1AUSB

Haladó
Védelem.
Az eszköz védelmére tervezve.
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Tekintse meg a társ/szabadalmak számát. Több hazai és nemzetközi szabadalmi bejelentés.

Szabadalmazott technológia

Viszonteladói csomagolás:

Tömeg: 3,33 lbs (1,51 kg)
UPC: 0-46221-18017-6
Belső karton:

Tömeg: 3,5 lbs (1,59 kg)

Fő karton:

Tömeg: 22,07 lbs (10,01 kg)
Mennyiség: 6
UCC: 10046221180173
Egység/raklap:
198 egység

0 °F és +104 °F között (-18 °C és +40 °C között)

8,6 hüvelyk
(218 mm)

1,9 hüvelyk
(48,3 mm)

3,4 hüvelyk
(86,4 mm)

7,7 hüvelyk
(195,6 mm)

Méretek: 3,9” x 4,7” x 9,1”
(9,9 cm x 11,94 cm x 23,11 cm)

Méretek: 4,1” x 9,37” x 5,27” 
(10,4 cm x 23,80 cm x 13,38 cm)

Méretek: 10,25” x 13,5” x 11,375”
(26,03 cm x 34,29 cm x 28,89 cm)




