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JUMPSTARTER

GB50

                

Bil | Marin | Husbil | Kraftsport | Gräsmatta och trädgård

Blysyra

Wet Gel MF EFB AGM

Litium

STARTA DÖDA BATTERIER.

7,0L12V 4,5L
Bensin Diesel

Dieselbilar, stadsjeepar, båtar, motorcyklar, terrängfordon, truckar, etc.
Ultrasäker, ultrakompakt, robust och bärbar litiumjon-jumpstarter. Har gnistskyddad teknik och skydd mot omvänd polaritet. Startar 
omedelbart med startkablar de flesta tillämpningar med ett enda batteri, upp till 30 gånger på en enda laddning. Perfekt för ett brett utbud 
fordon, inklusive små dieselbilar, truckar och motorer på upp till 7,0L bensin och 4,5 l diesel.

Skyddar mot omvänd polaritet, gnistor, 
överladdning, överström, öppna 
kretsar och överhettning.

Startkabelstarter per laddning

Full kraft för att startkabelstarta ett 
fordon upp till 30 gånger på en 
laddning. Kompatibel med motorer på 
upp till 7,0L bensin och 4,5 l diesel.

Ultraljus dubbel LED-ficklampa för 
att se bra och med 7 lägen, 
inklusive SOS och nödstråle.

Ladda nästan vilka USB-enheter som 
helst (smartphones, surfplattor). Ladda 
enheten från vilken USB-port som helst 
eller den inkluderade 12-voltsladdaren.

4XLED30X USB
2,1A
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-4
˚F

122˚F

RoHS

CONFORMS TO CONFORMS TO 
UL STD. 2743

5005016

IP65

Fast röd. Enheten är helt funktionsduglig, 
men närmar sig den övre temperatur-
gränsen.

Fast blå. Enheten är helt funktionsduglig, 
men närmar sig den lägre temperatur-
gränsen.

LED-indikator för het. Utformad för att 
indikera när internt batteri närmar sig höga 
temperaturer.

LED-indikator för kall. Utformad för att 
indikera när intern batteritemperatur är alltför 
kall för att användas.

Blinkar röd. Enheten är alltför het för att 
starta med startkablar, men andra funktioner 
är fortfarande tillgängliga.

Blinkar blå. Enheten är alltför kall för att 
starta med startkablar, men andra funktioner 
är fortfarande tillgängliga.

Fel-LED. Lyser rött om omvänd polaritet upptäcks.

• GB50 extremt säker litium-snabbstartare
• HD precisions-batteriklämmor
• 12V batteriladdare
• Mikro-USB-kabel
• Förvaringsväska av mikrofiber
• Användarhandbok

Internt batteri:

Toppström:

35 Wh litium jon

1500A

Drifttemperatur: -4°F till +122°F (-20°C till +50°C)

Laddningstemperatur:

Förvaringstemperatur: -4°F till +122°F (-20°C till +50°C)

Mikro-USB (ingång): 5V, 2,1A

USB (Utgång): 5V, 2,1A

Kapslingsklass: IP65 (med portar stängda)

Kylning: Naturlig konvektion

Mått (lxbxh): 7,7 x 3,4 x 1,9 tum

Enhetens vikt: 1,65 Pounds (0,75 kg)

Enhetens vikt med 
klämmor och tillbehör:

2,71 Pounds (0,75 kg)

Tekniska specifikationer

(för referens, resultaten 
kan variera)Laddning av en GB50Vad finns i lådan

Gradering av USB-laddaren

0.5A

1A

2A

Laddningstid

18 tim

9 tim

4,5 tim

LED-ficklampans ljusstyrka: 200Lumen

Manuell åsidosättning. Är en speciell funktion utformad för sällsynta situationer 
när batteriet på ett fordon är under 2 volt. Tryck helt enkelt in och håll in knappen 
för manuell åsidosättning i 3 sekunder, tills Boost LED-lampan börjar blinka, för att 
gå in i läget. Tryck på knappen igen (eller strömknappen) för att avsluta  Manuell 
åsidosättning. Detta läge ska användas försiktigt eftersom Manuell åsidosättning 
inaktiverar säkerhetsskydd när den är aktiverad.

Ladda upp 
enheten från 
vilken USB-port 
eller 12V-uttag 
som helst.

Ladda praktiskt taget alla 
USB- enheter, inklusive 
smartphones och surfplattor.

2,1AUSB

Avancerat
skydd.
Utformad för att skydda din enhet.

no.co

Besök no.co/patents. I väntan på flera nationella och internationella patent.

Patenterad teknik

Masterkartong:

Vikt: 22.07 lbs (10 kg)
Antal: 6
UCC: 10046221180173
Enheter per pall:
198 enheter

0°F till +104°F (-18°C till +40°C)

8,6 tum
(218 mm)

1,9 tum
(48,3 mm)

3,4 tum
(86,4 mm)

7,7 tum
(195,6 mm)

Detaljhandelsförpackning: 
Mått: 3,9” x 4,7” x 9,1”
(10 x 12 x 23 cm)
Vikt: 3,33 lbs (1,5 kg)
UPC: 0-46221-18017-6 
Innerkartong:
Mått: 4,1” x 9,37” x 5,27”
(10,4 x 23,8 x 13,4 cm) 
Vikt: 3,5 lbs (1,59 kg)
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Mått: 10,25” x 13,5” x11,375”
(26 x 34,3 x 28,9 cm)




