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PALEISTI IŠSIKROVUSIUS AKUMULIATORIUS (BATERIJAS)
Dyzelinės transporto priemonės, sportinės transporto priemonės, valtys, motociklai, visureigiai, sunkvežimiai ir kita

PALEIDIMO ĮRENGINYS

GB50

                

Automobiliai | Jūrinė technika | Pramoginė technika | Autosporto technika | Vejų ir sodo įrenginiai

Švino 
rūgštinis

Wet Gel MF EFB AGM

Litis
7.0L12V 4.5L
benzininis Dyzelinis

Ypač saugus, kompaktiškas, patvarus ir nešiojamas ličio jonų paleidimo įrenginys. Įdiegta nuo kibirkščių ir priešingojo poliškumo 
apsauganti technologija. Akimirksniu paleidžia daugumą įrenginių su vienu akumuliatoriumi (baterija), iki 30 kartu vienu įkrovimu. Idealiai 
tinka plačiam transporto priemonių asortimentui, įskaitant mažalitražius dyzelinius automobilius, sunkvežimius ir iki 7.0L benzininius bei 
4.5 l dyzelinius variklius.

Apsaugo nuo priešingojo poliškumo, 
kibirkščių, perteklinės įkrovos, 
antsrovio, atvirųjų grandinių ir 
perkaitimo.

Paleidžia esant įkrovai

Visapusė galia paleisti transporto 
priemonę iki 30 kartų vienu įkrovimu. 
Suderinamas su iki 7.0L benzininiais ir 
4.5 l dyzeliniais varikliais.

Ypač šviesus dvigubas LED (šviesos 
diodas) kontrolinis pultas su 7 
eksploataciniais režimais, įskaitant 
SOS bei avarinius blyksnius.

Pakartotinai įkrauna beveik visus USB 
įrenginius (išmanieji telefonai, planšetės). 
Iš naujo įkrauna įrenginį iš bet kurio USB 
prievado ar 12 V įkroviklio.

4XLED30X USB
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Nuolat įjungta raudona lemputė. 
Įrenginys eksploatuojamas, bet greitai bus 
pasiekta viršutinė temperatūros riba.

Nuolat įjungta mėlyna lemputė. 
Įrenginys eksploatuojamas, bet greitai bus 
pasiekta apatinė temperatūros riba.

Aukštos temperatūros LED (šviesos 
diodas) indikatorius. Įsijungia, kai 
pasiekiama aukšta vidinio akumuliatoriaus 
(baterijos) eksploatacinė temperatūra.

Žemos temperatūros LED (šviesos diodas) 
indikatorius. Įsijungia, kai vidinio 
akumuliatoriaus (baterijos) temperatūra per 
žema, kad jį būtų galima naudoti.

Mirksinti raudona lemputė. Įrenginys per 
karštas, kad jį būtų galima paleisti, bet kitos 
funkcijos vis dar prieinamos.

Mirksinti mėlyna lemputė. Įrenginys per 
šaltas, kad jį būtų galima paleisti, bet kitos 
funkcijos vis dar prieinamos.

Klaidos LED (šviesos diodas).  Šviečia raudonai, jei aptinkamas atvirkštinis poliarumas.

• Paleidimo įrenginys „GB50 UltraSafe Lithium“
• Akumuliatoriaus gnybtai „HD Precision“
• 12 V automobilinis įkroviklis
• USB kabelis su mikrojungtimi
• Mikropluošto laikymo krepšys
• Naudotojo vadovas

Vidinis akumuliatorius (baterija):

Didžiausia vardinė srovė

35 vatvalandžių ličio jonų

1500A

Eksploatacinė temperatūra: -4°F iki +122°F (-20°C iki +50°C)

Įkrovimo temperatūra:

Laikymo temperatūra: -4°F iki +122°F (-20°C iki +50°C)

Mikro USB (įvestis) 5V, 2.1A

USB (išvestis) 5V, 2.1A

Korpuso apsauga: IP65 (su/ uždarytais lizdais)

Aušinimas Natūrali konvekcija

Matmenys (LxWxH): 7.7 x 3.4 x 1.9 coliai

Vieneto svoris: 1.65 svarai

Įrenginio svoris su 
gnybtais ir priedais:

2.7 svarai

Techinės specifikacijos

(tik kaip nuoroda, 
rezultatai gali skirtis)GB50 įkrovimasKas įtraukta į komplektą

USB įkroviklio vardinis parametras

0.5A

1A

2A

Įkrovimo trukmė

18 val.

9 val.

4.5 val.

LED (šviesos diodas) apšvietimo ryškumas 200 Liumenų

Rankinis nustatymas. Ši funkcija skirta retais atvejais, kai transporto priemonės 
akumuliatoriaus įkrova mažesnė nei 2 voltai. Tiesiog spauskite ir laikykite rankinio nustatymo 
mygtuką 3 sek., kol ims mirksėti „Boost“ LED (šviesos diodas), kad pereitumėte į rankinį režimą. 
Spauskite šį mygtuką dar kartą (arba maitinimo mygtuką), kad išeitumėte iš rankinio reguliavimo 
funkcijos. Šį režimą naudokite atsargiai, nes juo išjungiama aktyvuota apsaugos funkcija.

Pakartotinai 
įkraukite įrenginį 
iš bet kurio USB 
ar 12 V lizdo.

Iš esmės, įkrauna bet kokius USB 
įrenginius, įskaitant išmaniuosius 
telefonus ir planšetes.

2.1AUSB

Išplėstinė
apsauga
Skirtas apsaugoti jūsų įrenginį.
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Apsilankykite tinklapyje: no.co/patents. Laukiama, kol bus įteikti vietiniai ir tarptautiniai patentai.

Patentuota technologija

Mažmeninė pakuotė:
Matmenys: 3.9”x4.7”x9.1” (coliai)
Svoris: 3.33 svarai
UPC: 0-46221-18017-6

Vidinė kartotinė dėžutė:
Matmenys: 4.1”x9.37”x5.27” (coliai)
Svoris: 3.5 svarai

Kartotinė dėžė:
Matmenys: 10.25”x13.5”x11.375” (coliai)
Svoris: 22.07 svarai
Kiekis: 6
UCC: 10046221180173

Vnt. padėkle:
198 vnt.

0°F iki +104°F (-18°C iki +40°C)

8.6 colių
(218 mm)

1.9 colio
(48.3 mm)

3.4 colių
(86.4 mm)

7.7 colių
(195.6 mm)




