-Starta med tomt batteri!

AMG15

Rek. pris: 2295:-

JumpsPower AMG15
15000mAh!

Jumpstarter - LED lampa - Powerbank
Väger endast 595 gram

Rekommenderad motor storlek för Jump Start:

Laddas med medföljande väggladdare
eller med 12V cigg-laddaren.

Upp till V12 bensinmotor. Upp till 7000cc dieselmotor.
Storlek: 185x86x32mm Vikt: 595gr IP65 klassad
Batteri kapacitet: 15000mAh (55,5Wh)
Batteri laddcyklar: 1000+, laddtid 3h
Output: USB 5V/2A, 12V Jump start
Jump Start: 12V 350-700A
Temp område: -20 till +60C
Standby tid: upp till 12 månader
Innehåll: AMG15, JumpStart kablar, Mickro USB sladd,
cigg-laddare, vägg laddare, manual, praktiskt fodral, ciggurtag.

Starta din bil, motorcykel, båt, jetski,
snöscooter, gräsklippare, ATV mm. Upp
till 20 starter per laddning.
Ladda din smartphone, tablet, kamera,
actionkamera mm på ca 1 timma.
LED lampa Ficklampa samt
varningsblink

Hur du startar en bil med dött batteri:
1. Sätt fast batteriklämmorna på det döda batteriets poler. Den röda på positiv+ och den svarta på
negativ- pol.
2. Koppla in Jumpstart kabeln i avsett urtag på AMG15.
3. Innan du startar motorn, kontrollera lampan invid Boost knappen: a. lyser den grönt är den klar för
start. b. om lampan lyser rött betyder felaktig koppling – kontrollera batteripoler/kopplingspunkter.
c. om röd lampa blinkar betyder reverserad laddning eller för låg batteriladdning. d. om ingen
lampa lyser tryck på knappen BOOST i 3 sekunder tills den gröna lampan lyser = klar att starta.
4. När motorn har startat kopplar du bort den svarta batteriklämman först och sen den röda inom 30
sekunder efter det att motorn startat. För mer information vänligen läs medföljande
bruksanvisning.

Batteribank 15000mAh
Laddar en smartphone på endast 1 timme

Säkerheten först:
Dubbel kortslutnings säkring och skydd för överladdning samt urladdnings skydd.
Världens minsta och tunnaste design.
Certifieringar: FCC,CE,ROHS,EMC,MSDS,UN38.3 Global produktskadeförsäkring: 3 milj. USD
Design och 100% ägarskap Australien. AMG5T möter IATA’s krav och kan tas med på flyg.
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