
GB2012V 500A 4.0Lבנזין

™SPORTבוסטר התנעה

התנעת מצברים ריקים.
מכוניות, אופנועים, רכבי שטח ושלג, כלי שיט, כלי עבודה וגינה.

בוסטר התנעה ליתיום-יון בטוח וקומפקטי, עמיד ונייד. מכיל הגנות מובנות נגד ניצוצות וחיבור הפוך למצבר. התנעה מיידית של 

כלים בעלי מצבר אחד. טעינה אחת מספיקה עד 20 התנעות. אידיאלי למנועי בנזין עם נפח מנוע של עד 4 ליטר.

USB
טעינה והטענה

ניתן להטעין כל מכשיר נייד, 

סמארטפון, טאבלט או כל 

מכשיר USB אחר בעזרת 

הסוללה הפנימית של 

הבוסטר. הסוללה הפנימית 

 USB נטענת מכל שקע

המוציא הספק.

לומנס 100

2XLED
הבוסטר הנייד להתנעת 

רכבים GB20 מגיע עם 

פנס מובנה עם עוצמת אור 

של 100 לומנס. לפנס יש 

7 אופציות הפעלה: חלש, 

בינוני, חזק, מהבהב, משואה 

.SOS ואור חירום

עוצמה מלאה להתנעה של 

עד 20 רכבים בטעינה אחת.

מתאים לרכבים עם מנוע 

בנזין עד נפח של 4.0 ליטר.

הגנה מניצוצות
להתחבר בבטחה לכל מצבר 

רכב עם מתח 12V עם 

מערכות ההגנה חסינות 

טעויות של הבוסטר הכוללות 

הגנה מניצוצות ומחיבור 

הפוך למצבר )קוטביות 

הפוכה(.
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ליתיום 4,000 סמ"ק

התנעת רכבים 

20X

מכוניות | כלי שיט | קראוונים | אופנועי ספורט | כלי עבודה בגינה



Patented Technology
Patented: visit no.co/patents

ניתן להטעין את 
הבוסטר מכל שקע 

12V או USB

נורת LED אדומה ERROR. נורה זו תידלק 
כאשר החיבור למצבר הפוך )קוטביות הפוכה(

מעקף ידני. תוכנית מיוחדת למצבים 
נדירים בהם המתח של מצבר הרכב נמוך 

מ-2V. הפעלה פשוטה ע"י לחיצה על לחצן 
MANUAL OVERRIDE באופן רציף למשך 

3 שניות, עד שנורת BOOST תהבהב. לחיצה 
נוספת על הלחצן או על לחצן ההפעלה תוביל 

ליציאה ממצב מעקף ידני. יש להשתמש 
במצב זה בזהירות רבה מאחר ומצב מעקף 
ידני מכבה את הגנות הבטיחות של הבוסטר.

24Wh ליתיום-יוןסוללה פנימית:

500Aזרם מקסימלי:

C 50° - 20°-טווח טמפ' הפעלה:

C 40° - 0°טווח טמפ' טעינה:

C 50° - 20°-טווח טמפ' אחסון:

:MICRO USB 5כניסתV, 2.1A

:USB 5יציאתV, 2.1A

IP65 )כיסויי הגומי סגורים(הגנת מעטפת לפי תקן:

אווירקירור:

19.6*8.1*4.3 ס”ממידות )אורך*רוחב*גובה(:

0.75 ק”גמשקל יחידה:

משקל יחידה עם המחברים 
0.95 ק”גואביזרים:

100 לומנסעוצמת אור:

43 
מ"מ

196
מ"מ 167

מ"מ

81
מ"מ
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בהשוואה לבוסטרי התנעה עופרת חומצה מובילים

יותר עוצמה.
במארז קטן במיוחד.

 X8
בוסטר התנעה קומפקטי, 

נייד, בגודל כיס המתאים 

באופן מושלם לתא הכפפות.

X4
 GB20-הטעינה של ה

מחזיקה פי 4 יותר זמן 

להארכת חיי הסוללה 

ולצמצום כמות הטעינות.

קל יותר
וקטן יותר

זמן עבודה
לאחר טעינה

USB 2.1A
להטעין כמעט כל התקן 

USB, סמארטפונים, 
טאבלטים ועוד...

 POWER SPORT PRECISION
מלחצי מצבר + סופיות עין

המלחצים של הבוסטר בצורת תנינים צרים לגישה 
נוחה יותר במקרה של טרמינלים קטנים וצפופים, ניתן 
לנתק את המלחצים ולהשתמש בכבלים עם סופית עין 

לטובת חיבור למצבר.

:USB זמן טעינהזרם מטען

:0.5A12 שעות

:1A6 שעות

:2A3 שעות

תכולת האריזה:
 GB20 בוסטר התנעה •

PRECISION מלחצי תנין •
MICRO USB כבל •

• תיק מיקרופייבר לאחסון 
הבוסטר

• הוראות הפעלה ותנאי 
אחריות


