-Starta med tomt batteri!
VÄRLDSNYHET!

3995:- Inkl moms

Världens minsta 12/24V jumpstarter!
Jumpstarter 12 och 24Volt
Powerbank
Ledlampa och varningslampa
Väger endast 1,6 kg
Laddas varsomhelst från 240volt eller
ciggurtag.
Starta din lastbil, buss, bil, motorcykel,
båt, jetski, ATV mm.
Ladda din dator, smartphone, tablet,
kamera, action kamera mm.

JumpsPower AMG24
Rekommenderad motor storlek för Jump Start:
12 volts fordon: Upp till 12 cylinders bensin motorer 7 lit. Diesel motorer 8 cylinders 6 liter eller mindre.
24 volts fordon: Upp till 16 tons lastbilar.

Storlek: 240x210x58mm Vikt: 1,6 kg Batteri kapacitet: 22200 mAh Batteri laddcykler: 1000+
Output: 5V/2A ; 12V/24V Jump start Input: 14V/1A; AC och DC laddare ingår Jump Start: 12V 400-800A,
24V 300-600A Temp omr:-20 till +60C
Standby tid: 9-12 mån.
Dubbel kortslutnings säkring och skydd för överladdning samt urladdnings skydd.
Världens minsta och lättaste design. Laddar en smartphone på endast 1 timme. Stark inbyggd lampa samt
gul varningslampa. Tillverkad för yrkesbruk. En laddning ger upp till 10 jumpstarter. Praktisk hårdplast
väska ingår.
Certifieringar: FCC,CE,ROHS

Global produkt skade försäkring: USD 3 milj.

Före du jumpstartar ett fordon –läs nedanstående:
1. Välj 12 eller 24Volt med knapp märkt 12 eller 24Volt.
Kontrollera att du har minst 60% laddning (minst 3 dioder tända) på AMG24
2. Sätt fast batteriklämmorna på det döda batteriets poler. Den röda på positiv+ och den svarta på
negativ- pol. Se till att batteriklämmorna har bra kontakt mot batteriets poler. (Om fordon har
alternativa avsedda poler rekommenderar vi dessa). Om dioder vid 12/24 Volt väljar knapp blinkar
snabbt betyder detta att batteriklämmor har kopplats till fel batteripol.
3. Vid jumpstart av 24Volt fordon trycker du på Boost knappen i 2-3 sekunder tills led lampan vid
24Volts valknapp lyser.
4. Nu kan du prova starta bilen.
5. När motorn har startat kopplar du bort den svarta batteriklämman först och sen den röda inom 30
sekunder efter det att motorn startat.
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