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مشخصات:

پاوربانک مدل RP-PB14

مدل

RB-PB14

ورودی

 ٢۴١٢ولت  ٢ ، DCآمپر
 ۵ولت
پورت شماره يک  ١ :آمپر )(iSmart

خروجی

پورت شماره دو  ٢/۵ :آمپر )(iSmart
پورت شماره سه  ٢٠ ،١٩ ١۶،١٢ ،٩ :ولت  ۴۵٠٠ ، DCميلیآمپر

ابعاد

طول  ١٨٣ميليمتر × عرض  ١٢۴ميليمتر × ضخامت  ١٩ميليمتر

وزن خالص

 ۵۶٠گرم

ظرفيت

 ٢٣٠٠٠ميلی آمپر ساعت

انرژی ذخيره شده

 ٨۵وات ساعت

محتويات بسته بندی:
 يک عدد پاوربانک  ٢٣٠٠٠ميلی آمپر ساعت آداپتور برق شھر به DC  ١٠عدد کانکتور برندھای مختلف لپتاپ و نوتبوک  ۴عدد کانکتور تبديل  USBنوع  Aبه  ،Mini USB ،Micro USBنوکيا سوزنی وسامسونگ  ٣٠پين
  ٢عدد کابل  DCبه USB Male Type A کابل  DCبه DC يک عدد کيف سفری -يک عدد راھنمای کاربری
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بخشھای اصلی:

 (١پورت ورودی DC
 (٢پورت خروجی  USBشماره دو  ۵ :ولت –  ٢/۵آمپر
 (٣پورت خروجی  USBشماره يک  ۵ :ولت –  ١آمپر
 (۴پورت خروجی DC
 (۵دکمه خاموش/روشن
 (۶نمايشگر LCD

خروجی :DC
برای خروجی  DCمی توان از پنج نوع ولتاژ استفاده نمود که عبارتند از ١٩ ،١۶ ،١٢ ،٩ :و  ٢٠ولت
که برای شارژ لپتاپ با برندھای مختلف استفاده می شود.

دکمه روشن/خاموش:
 برای مشاھده وضعيت شارژ باتری دکمه روشن/خاموش را يک بار فشار دھيد. برای انتخاب ولتاژ خروجی درنمايشگر  ، LCDدکمه روشن/خاموش را به مدت  ٣ثانيه فشار دھيد.در اين حالت نشانگر ولتاژ به صورت چشمکزن در می آيد.
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 برای انتخاب ولتاژ مناسب ،ھمزمان با روشن بودن نمايشگر  LCDدکمه روشن/خاموش را بهطور متوالی فشار دھيد.
 جھت شارژ وسيله الکترونيکی ،آن را توسط اتصال کابل و کانکتور متناسب موجود ،به پاوربانکمتصل نماييد .در اين صورت فرآيند شارژ به صورت خودکار آغاز میگردد.
 برای قطع عملکرد شارژ ،اتصال وسيله از پاوربانک را قطع کنيد .در اين صورت پاوربانک پساز  ۵ثانيه به طور خودکار خاموش میگردد.

نمايشگر :LCD
اطالعات زير در نمايشگر  LCDنمايش داده میشود:
 (١وضعيت شارژ باتری پاوربانک
 (٢ولتاژ پورت  DCخروجی جھت شارژ لپتاپ ،نوتبوک ،دوربين و ...
 (٣نوع پورت خروجی مورد استفاده
برای مشاھده وضعيت شارژ باتری ،دکمه روشن/خاموش را يک بار فشار دھيد .در اين صورت نمايشگر
 LCDروشن شده و وضعيت باتری و ولتاژ را به مدت پنج ثانيه نشان میدھد.

شارژ پاوربانک:
 يک سر آداپتور برق شھر را به پورت ورودی  DCو سر ديگر آن را به پريز برق متصل نماييد.نمايشگر  LCDروشن شده و وضعيت شارژ باتری را نشان میدھد.
 پس از شارژ کامل پاوربانک ،نمايشگر  LCDخاموش شده و فرآيند شارژ به صور خودکارقطع میگردد.
توجه:
جھت خروج پاوربانک از حالت قفل ) ، (Lockپاوربانک را به منبع شارژ متصل نماييد.
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شارژ وسايل الکترونيکی شارژشونده از پورت :USB
 (١کانکتوری را انتخاب کنيد که با پورت شارژ وسيله مورد نظر متناسب باشد و از آن برای اتصال
کابل  USBبه پورت شارژ وسيله مورد نظر استفاده کنيد.
 (٢انتھای کابل  USBرا به يکی از پورت ھای خروجی  USBمتصل نماييد.
 برای شارژ تبلتھا از پورت خروجی  USBشماره دو استفاده کنيد. برای شارژ گوشیھا از پورت خروجی  USBشماره يک استفاده کنيد. (٣پاوربانک پس از اتصال به صورت خودکار فرآيند شارژ را آغاز می نمايد و در ھنگام شارژ کامل
پس از  ٢٠ثانيه خاموش میگردد .با اين وجود برای محافظت از باتری وسيله پس از شارژ کامل
اتصال را قطع نماييد.
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شارژ وسايل الکترونيکی شارژشونده از پورت :DC
برای شارژ نوت بوکھا ،تبلتھا ،دوربينھای عکاسی و دوربينھای فيلم برداری با ولتاژھای ،١٢ ،٩
 ٢٠ ،١٩ ،١۶ولت از پورت خروجی  DCبه صورت زير عمل مینماييم:
 (١قبل از شارژ ،ولتاژ لپتاپ را چک نماييد .برای اين کار میتوان به راھنمای کاربری ،برچسب
مشخصات يا ويژگیھای نوشته شده بر روی آداپتور لپتاپ استفاده نمود.
 (٢در صورتی که دکمه روشن/خاموش را به مدت  ٣دقيقه نگه داريد ،ولتاژ خروجی در نمايشگر
 LCDشروع به چشمک زدن می کند .دوباره دکمه روشن/خاموش را فشار دھيد تا خروجی
متناسب با وسيله مورد نظر را انتخاب نمايد.
 (٣کانکتور متناسب با وسيله را انتخاب و از آن برای اتصال پورت ورودی وسيله به کابل DC
استفاده نماييد.
 (۴سر ديگر کابل  DCرا به پورت خروجی  DCپاوربانک متصل نماييد.
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 (۵پاوربانک پس از اتصال به صورت خودکار فرآيند شارژ را آغاز می نمايد و در ھنگام شارژ
کامل پس از  ۵ثانيه خاموش میگردد .با اين وجود برای محافظت از باتری وسيله پس از شارژ
کامل اتصال را قطع نماييد.

پرسشھای متداول:
پرسش :چرا پاوربانک شارژ نمیگردد؟
پاسخ :مطمئن شويد که کابل اتصال با دستگاه سازگاری دارد و اتصال کابل به درستی برقرار شده
است.
پرسش :چگونه می توان جريان و ولتاژ شارژ وسايل را مشخص کرد؟
پاسخ :جريان و ولتاژ شارژ ھر وسيله الکترونيکی در راھنمای استفاده آن قيد شده است .در
صورت عدم وجود ،با بخش پشتيبانی شرکت تماس بگيريد.
پرسش :آيا پاوربانک قادر است به طور ھمزمان شارژ شود و دستگاهھای ديگر را شارژ کند؟
پاسخ :بله ،باتری توانايی شارژ شدن و شارژ کردن ھمزمان را دارد .با اين وجود ادامه شارژ به
اين شکل ممکن است عمر مفيد باتری پاوربانک را کاھش دھد.
پرسش iSmart :چيست؟
پاسخ iSmart :تکنولوژی ھوشمندی است که به طور خودکار مشخصات باتری وسيله
الکترونيکی متصل را تشخيص داده و جريان خروجی پاوربانک را برای بيشترين سرعت شارژ
تنظيم مینمايد.
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داليل عدم شارژ:
اگر پس از اتصال فرآيند شارژ آغاز نشد ،موارد زير را چک نماييد:
 کابل اتصال ديگری را امتحان نماييد.
 ابتدا کابل شارژ را به پاوربانک سپس به دستگاه متصل نماييد.
 يک بار دکمه روشن/خاموش را فشار دھيد تا فرايند شارژ به صورت دستی آغاز گردد.

انتخاب ولتاژ مناسب برای شارژ لپتاپ:
ولتاژ خروجی پاوربانک میبايست برابر ولتاژ شارژ باتری لپتاپ باشد .برای اين کار از راھنمای
کاربری استفاده يا باالترين ولتاژ متناسب را به صورت زير انتخاب نماييد:
 (١اگر از پاوربانک برای شارژ تلفن ھمراه يا تبلت استفاده می کنيد ،از پورت  USBکه خروجی آن
 ۵ولت است استفاده نماييد.
 (٢اگر ولتاژ تقريبی وسيله بين  ٩تا  ١٢ولت بوده اما از مقدار دقيق آن مطمئن نيستيد ،مقدار  ١٢ولت
را برای شارژ وسيله انتخاب نماييد.
 (٣اگر ولتاژ تقريبی وسيله بين  ١٢تا  ١۶ولت بوده اما از مقدار دقيق آن مطمئن نيستيد ،مقدار ١۶
ولت را برای شارژ وسيله انتخاب نماييد.
 (۴اگر ولتاژ تقريبی وسيله بين  ١۶تا  ١٩ولت بوده اما از مقدار دقيق آن مطمئن نيستيد ،مقدار ١٩
ولت را برای شارژ وسيله انتخاب نماييد.
 (۵اگر ولتاژ تقريبی وسيله بين  ١٩تا  ٢٠ولت بوده اما از مقدار دقيق آن مطمئن نيستيد ،مقدار ٢٠
ولت را برای شارژ وسيله انتخاب نماييد.
 (۶اگر ولتاژ وسيله بيشتر از  ٢٠ولت است ،از ٢٠ولت برای شارژ وسيله استفاده نماييد.

انتخاب کانکتور مناسب برای شارژ لپتاپ:
 ١٠کانکتور مختلف برای شارژ برندھای مختلف لپتاپ در بسته بندی پاوربانک وجود دارد .جھت
انتخاب کانکتور مناسب ،سايز و شکل خروجی آداپتور اصلی لپتاپ را با کانکتورھا مقايسه نماييد يا از
اين جدول استفاده نماييد:
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مدت زمان شارژ پاوربانک:
زمان معمول برای شارژ کامل پاوربانک از وضعيت کامالً خالی تا کامالً پر  ۶تا  ٧ساعت است که تحت
تاثير دو عامل زير میباشد:
 (١مقاومت کابل شارژ مورد استفاده
 (٢نوسانات برق شھر

موارد ايمنی:
 تنظيم ولتاژ شارژ لپتاپ خودکار نيست و طبق راھنمای فوق بايد به صورت دستی انجام گردد.
 ھميشه از کابلھای شارژ موجود در بستهبندی استفاده نماييد.
 قبل از شارژ ولتاژ لپتاپ را چک نماييد.
 از قراردادن پاوربانک مقابل نور مستقيم خورشيد و قراردادن در درجه حرارت باال مانند
خودرو در بسته زير آفتاب ،سرمای شديد و ھمچنين قراردادن در مجاورت مواد قابل اشتعال و
محيطھای بسيار مرطوب خودداری نماييد.
 از ضربه زدن به پاوربانک يا باز کردن آن خودداری نماييد.
 پاوربانک ضد آب نيست .لطفا از آب ،مايعات و رطوبت دور نگه داشته شود.
 از مواد شيميايی خورنده دور نگه داشته شود.
 از دسترس کودکان دور نگه داشته شود.
 درمدت زمان شارژ ،گرم شدن پاوربانک امری طبيعی است.
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 در صورت عدم استفاده از پاوربانک برای مدت طوالنی ،حداقل ھر  ۴ماه يک بار پاوربانک را
به طور کامل شارژ نماييد.
 در صورت بروزھرگونه نشتی يا تغييرشکل ظاھری ،از ادامه استفاده از دستگاه خودداری نموده
و با بخش پشتيبانی تماس حاصل فرماييد.
 برای جلوگيری ازآسيب ديدن و کاھش زمان شارژ پاوربانک ،جھت شارژ ازآداپتور اصلی
ھمراه پاوربانک استفاده نماييد .
 جھت تميزنمودن سطح پاوربانک از لک و اثر انگشت ،از يک دستمال نرم و کمی مرطوب به
آرامی استفاده نموده و از ھيچ گونه پاککننده شيميايی استفاده ننماييد.

گارانتی:
پاوربانک دارای  ١٨ماه گارانتی تعويض از تاريخ 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 و غيره
 (٣استفاده در شرايط غيرمجاز مانند عملکرد در ولتاژ يا جريان خارج از محدوده يا استفاده از کابلھايی
غير از کابلھای ارائه شده با محصول
 (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 و مواد شيميايی
 (٨عدم ارائه فاکتور خريد معتبر دارای مھر نمايندگی يا عامل فروش مجاز

پشتيبانی:
ھرگونه اشکال يا پرسش در مورد کاربری محصول را با ايميل زير مطرح فرماييد:
info@ravpower.co
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