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شارژر سوالر مدل RP-SC02

مشخصات:
RB-SC02

مدل

 ۵ولت
پورت شماره يک ٢ :آمپر

خروجی

پورت شماره دو ١ :آمپر
ابعاد

بسته  :طول ١٩٠ميلی متر  ൈعرض ٢۶٠ميلی متر ١۵ ൈميلی متر
باز  :طول  ٨١٠ميلی مترൈعرض  ٢۶٠ميلی متر ۵ ൈميلی متر

وزن خالص

 ۶٧٧گرم

توان خروجی

 ١۵وات

رنگھای موجود

مشکی

محتويات بسته بندی:
 يک عدد شارژر سوالر  ١۵وات چھار عدد قالب جھت نصب روی کوله پشتی ،کيف و... -يک عدد راھنمای کاربری

شارژ وسايل الکترونيکی:
 (١شارژر سوالر را باز کرده و درزير نور مستقيم خورشيد قرار دھيد.

 (٢وسيله موردنظر را از طريق کابل شارژ به پورت  USBشارژر سوالر متصل نماييد .مجموع
جريان دو پورت شارژ  ١٠٠٠ + ٢٠٠٠ = ٣٠٠٠ميلیآمپر میباشد.
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 (٣برای جلوگيری از تابش نور خورشيد روی وسيله موردنظر ،میتوان آن را در پوشش جيبمانند
شارژر سوالر قرار داد.

 (۴پس از پرشدن باتری وسيله متصل ،فرآيند شارژ به طور خودکار قطع میگردد.

راھنمای کاربری

 ٣از ۶

www.ravpower.co

شارژر سوالر مدل RP-SC02

***توجه بسيار مھم برای دارندگان محصوالت اپل )آیفون ،آیپد و آیپاد(***:
اگر ھنگام شارژ آیفون ،آیپد و آیپاد با يکی از پيغامھای زير مواجه شديد ،وسيله را از شارژر
سوالر جدا نموده و شارژر را در وضعيت تابشی بھتری قرار دھيد .يعنی نحوه قرارگيری پنل را
طوری تنظيم نماييد که بيشترين مقدار تابش به صورت عمودی بر سطح پنلھا بتابد و يا اگر پشت شيشه
ھستيد ،تا حد امکان به شيشه نزديک شويد و سپس کابل شارژ را دوباره متصل نماييد:
”“Accessory is not Compatible
”“Accessory not Supported
”“Accessory not Recognized
”“This accessory may not be Supported

)1
)2
)3
)4

نمايش اين پيامھا دليل بر نقص شارژر سوالر نبوده و دليل نمايش آنھا اين است که شرکت اپل جھت
انحصاری نمودن بازار شارژر ،نرمافزار مديريت شارژ محصوالت خود را به گونهای طراحی نموده
که در صورت کاھش جريان شارژ نسبت به مقدار شارژر اريجينال ،اين پيامھا نمايش داده شوند.

پرسشھای متداول:
پرسش :اگر وسيله موردنظر به جريان شارژ  ۵٠٠ميلیآمپر نياز داشته باشد و آن را به خروجیھای
شارژر سوالر که  ١٠٠٠يا  ٢٠٠٠ميلیآمپر ھستند متصل نماييم ،آيا آسيب جدی به آن وارد میشود؟
پاسخ :با توجه به تکنولوژی  ، iSmartجريان خروجی شارژر سوالر به ميزان جريان مورد نياز
برای شارژ کامل وسيله شارژشونده تنظيم میگردد .بنابراين جريان شارژ ھرگز بيشتر از حد مجاز
نشده و آسيبی به وسيله وارد نمیگردد.
پرسش :چرا شارژر سوالر وسيله موردنظر را شارژ نمیکند؟
پاسخ :شارژر را در زير نور مستقيم خورشيد قرار دھيد .ھوای ابری يا تابش غيرمستقيم خورشيد
ممکن است باعث کاھش جريان شارژ شده و فرآيند شارژ رامتوقف نمايد.
پرسش :چگونه میتوان جريان ورودی وسيله موردنظر را چک کرد؟
پاسخ :به راھنمای کاربری وسيله موردنظر مراجعه کرده يا با بخش پشتيبانی شرکت تماس بگيريد.
پرسش :آيا در ھوای نيمه ابری و يا ھوايی که کامال آفتابی نباشد ،میتوان از اين شارژر استفاده
نمود؟
پاسخ :بله ،اما کاھش شدت تابش خورشيد سبب کاھش جريان و افزايش مدت زمان شارژ میگردد.
پرسش :آيا میتوان از اين شارژر برای شارژ پاوربانک استفاده نمود؟
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پاسخ :بله ،جھت ذخيره انرژی خورشيد برای استفاده در طول شب ،روزھای ابری و در فضاھای
بسته میتوان در ھنگام کافی بودن تابش پاوربانک را شارژ نمود.
توجه مھم:
لطفا در ھنگام شارژ گوشی موبايل ،تبلت ،پاوربانک و ساير لوازم الکترونيکی به منظور جلوگيری
از تابش مستقيم خورشيد و گرمشدن بيش از حد وسيله شارژشونده ،آن را در پوشش جيب مانند
شارژر سوالر قرار دھيد.
توجه مھم:
شروع فرآيند شارژ نياز به حداقل معينی از تابش خورشيد دارد .در صورتی که احساس نموديد پس
از پانزده دقيقه ھنوز شارژ وسيله/وسايل آغاز نشده است ،آن را از شارژر سوالر جدا نماييد .در
روزھای ابری ،تابش بسيار مورب يا در صورت استفاده از آفتاب پشت شيشه رنگی يا مات ممکن
است اين اتفاق بيفتد که کافی نبودن شدت تابش را نشان داده و نقص شارژر سوالر محسوب نمیگردد.

احتياط:
 از وارد آوردن ضربه و جداسازی قطعات خودداری نماييد.
 اين محصول ضد آب نيست .لطفا از باز کردن کامل اين شارژر در زير آب خودداری نماييد.

گارانتی:
اين محصول دارای  ١٨ماه گارانتی تعويض از تاريخ فاکتور فروش می باشد.
شرايط ابطال گارانتی عبارتند از:
 (١ھرگونه دستکاری شامل بازنمودن يا انجام اتصاالت غير مجاز
 (٢ھرگونه تغيير در شرايط ظاھری محصول مثل ضربه ،ترک خط و خش و غيره
 (٣استفاده در شرايط غيرمجاز مانند عملکرد در ولتاژ يا جريان خارج از محدوده يا استفاده
از کابلھايی غير از کابلھای شارژ استاندارد ھمراه وسايل الکترونيکی
 (۴استفاده از محصول به روش يا منظوری غير از موارد ذکر شده در اين راھنما
 (۵اتمام دوره گارانتی محصول
 (۶خريد از فروشگاهھايی غير از نمايندگیھا يا عامليتھای فروش مجاز
 (٧آسيبھای ناشی از استفاده نادرست ،حرارت باال ،مواد شيميايی و رطوبت بيش از حد
 (٨عدم ارائه اصل فاکتور خريد معتبر دارای مھر نمايندگی مجاز يا عامل فروش مجاز
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پشتيبانی:
ھرگونه اشکال يا پرسش در مورد کاربری محصول را با ايميل زير مطرح فرماييد:
info@ravpower.co
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