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مشخصات:
مدل

RB-PB27

ورودی

 ١۵ولت  ١ ،آمپر
 ۵ولت
پورت شماره يک  ١ :آمپر )(iSmart

خروجی USB

پورت شماره دو  ٢ :آمپر )(iSmart
خروجی استارت خودرو

 ١٢ولت  ۵٠٠ ،آمپر

ابعاد

طول١٧/۴سانتی متر × عرض ٧/٨سانتی متر× ضخامت  ٣/٢سانتی متر

وزن خالص

 ۴١٠گرم

ظرفيت

 ١٢٠٠٠ميلی آمپر ساعت

انرژی ذخيره شده

 ۴۴/۴وات ساعت

درجه حرارت کار

 ٠ ~ ۴٠درجه سانتيگراد

درجه حرارت نگھداری

 -٢٠ ~ ۶٠درجه سانتيگراد

رنگھای موجود

مشکی

محتويات بسته بندی:
 يک عدد پاوربانک/استارتر خودرو  ١٢٠٠٠ميلی آمپر ساعت يک عدد کابل تبديل  USBبه Micro USB کابل رابط فندکی ماشين به ورودی  DCشارژ-

آداپتور برق شھر به ورودی  DCشارژر

 دو عدد کابل دارای کلمپ اتصال به باتری خودرو کيف مقاوم برای قرار دادن مجموعه در صندوق عقب خودرو -يک عدد راھنمای کاربری
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بخشھای اصلی:

 (١پورت ورودی ) ١۵ولت ١ ،آمپر(
 (٢پورت خروجی  USBشماره يک
 (٣پورت خروجی  USBشماره دو
 (۴چراغ قوه
 (۵دکمه روشن/خاموش
 (۶نشانگر شارژ باتری
 (٧کانکتور پاوربانک/استارتر خودرو

کنترل شارژ باتری:
برای روشن کردن نشانگر شارژ باتری  ،دکمه روشن/خاموش را يک بار فشار دھيد .نشانگرھای
شارژ وضعيت شارژ باتری را به شرح زير نشان می دھند.
 ۴چراغ روشن

 ٣چراغ روشن

٢چراغ روشن

 ١چراغ روشن

نشانگر شارژ

%١٠٠

%٧۵

%۵٠

%١٠

وضعيت باتری

راھنمای کاربری
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روشن کردن شارژر/چراغ قوه:
شارژر باتری

چراغ قوه
دکمه خاموش
 برای وارد شدن به Flash Modeدکمه روشن/خاموش را
يک بار فشار دھيد.
 -برای وارد شدن به SOS

دکمه روشن

دکمه خاموش

دکمه روشن/خاموش را عملکرد شارژ باتری

دکمه روشن
پس از اتصال به وسيله

فشار دھيد و نگه داريد

پس از شارژ کامل به

مورد شارژ ،دکمه

تا چراغ قوه روشن

طور خودکار قطع می

روشن/خاموش را فشار

شود.

گردد.

دھيد تا فرآيند شارژ آغاز
گردد.

 Modeدکمه روشن/خاموش را
برای بار دوم بار فشار دھيد.
 برای خاموش شدن دکمهروشن/خاموش را برای بار سوم
فشار دھيد.

عملکرد به عنوان استارتر/شارژر خودرو:
پيشنھاد می شود باتری خودرو زمانی شارژ شود که سطح شارژ پاوربانک/استارتر حداقل %٢۵
باشد.
 (١کلمپ اتصال را به باتری خودرو متصل نماييد .طوری که کابل قرمز به قطب مثبت و کابل
مشکی به قطب منفی وصل باشد.

نکته بسيار مھم:
عدم رعايت اتصال درست کابلھا طبق رنگبندی فوق موجب سوختن  ECUو ساير مدارات
الکترونيکی خودور شده و خسارت قابل مالحظهای به بار خواھد آورد .بنابراين لطفا ً پيش از اتصال
پاوربانک به باتری خودرو ازاتصال صحيح کابلھا اطمينان حاصل فرماييد.
راھنمای کاربری
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 (٢کابل دارای کلمپ اتصال به باتری خودرو را به کانکتور مربوطه متصل نماييد.

 (٣خودرو را استارت بزنيد.
 (۴زمانی که موتور ماشين روشن شد ،کابل اتصال را از پاوربانک/استارترجدا نموده و سپس
کابل اتصال را از باتری خودرو قطع نماييد.

عملکرد به عنوان شارژ لوازم قابل حمل:
دو پورت خروجی  USBقادر به شارژ وسايل الکترونيکی شارژشونده از پورت  USBمانند
گوشی و تبلت میباشند.

راھنمای کاربری
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 (١انتھای کابل  USBرا به يکی از پورت ھای خروجی  USBپاوربانک/استارتر اتصال دھيد.
 (٢سر ديگر کابل  USBرا به وسيله مورد نظر اتصال دھيد.

 (٣يک بار دکمه روشن/خاموش را فشار دھيد تا فرآيند شارژ آغاز گردد.

شارژ پاوربانک/استارتر:
قبل از اولين استفاده ،پاوربانک را حداقل  ٣ساعت شارژ نماييد .برای شارژھای بعدی زمانی
پاوربانک/استارتر را شارژ کنيد که ميزان شارژ کمتر از  %٢۵باشد.

 (١آداپتور را به پورت ورودی پاوربانک/استارتر اتصال دھيد.
راھنمای کاربری
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 (٢آداپتور را به پريز ديوار اتصال دھيد.

 (٣فرآيند شارژ به طور خودکار آغاز می گردد.

پرسشھای متداول:
پرسش :چرا پاوربانک/استارتر شارژ نمی گردد؟
پاسخ  :مطمئن شويد که کابل اتصال با دستگاه سازگاری دارد و اتصال کابل به درستی برقرار شده
باشد.
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 سازنده وسيله تماس بگيريد.
پرسش :آيا پاوربانک قادر است به طور ھمزمان ھم شارژ شود و ھم دستگاهھای ديگر را نيز شارژ
نمايد؟
پاسخ :بله ،باتری توانايی شارژ شدن و شارژ کردن ھمزمان را دارد .با اين وجود استفاده مداوم از
پاوربانک به اين شکل ممکن است عمر باتری آن 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 داشتن بيشترين سرعت شارژ تنظيم
مینمايد.
پرسش :چه زمانی پاوربانک را شارژ کنيم؟
پاسخ :زمانی که کمتر از  ٢نشانگر شارژ باتری روشن باقی مانده باشد.
راھنمای کاربری
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پرسش :اگر کابل اتصال به باتری خودرو )دارای کلمپ( به طور اتفاقی اتصال کوتاه گردد ،چه اتفاقی
می افتد؟
پاسخ :کابل دارای کلمپ حاوی يک فيوز است که در زمان وقوع اتصال کوتاه ،فيوزسوخته و مدار را
قطع و فرآيند شارژ را متوقف می کند .در صورت بروز اين مورد ،با بخش پشتيبانی شرکت تماس
بگيريد.
پرسش :آيا با استفاده از پاوربانک/استارتر می توان تلفن ھمراه يا تبلت را شارژ نمود؟
پاسخ :بله ،پاوربانک/استارتر قابليت شارژ اکثر تبلتھا و تلفنھای ھوشمند را از طريق  ٢پورت
خروجی  USBخود دارد.
پرسش :آيا می توان از پاوربانک/استارتر برای شارژ باتری معيوب خودرو استفاده نمود؟
پاسخ :خير ،پاوربانک/استارتر برای شارژ باتریھای خالی و يا باتریھايی که قدرت کافی برای
استارت خودرو را ندارند طراحی شده است .باتریھايی که در اثر عدم استفاده به مدت طوالنی آسيب
دايمی ديده باشند ،توسط اين دستگاه قابل شارژ نمیباشند.
پرسش :چگونه می توان فھميد که باتری خودرو کامال خالی شده است؟
پاسخ :به طور کلی اگر خاموش کردن چراغھا يا سيستم پخش خودرو فراموش شود ،اين محصول
قابليت استفاده دارد .اما در صورت عدم استفاده بيش از  ٢سال ،باتری خودرو به ھيچ وجه قابليت
شارژ نداشته و از پاوربانک/استارتر برای شارژ باتری نمی توان استفاده نمود.

داليل عدم شارژ استارتر/شارژر/پاوربانک:
اگر پس از اتصال منبع تغذيه به استارتر/شارژر/پاوربانک فرايند شارژ آغاز نگرديد ،موارد زير را
چک بفرماييد:
 از اتصال صحيح کابل شارژ و ھمچنين آداپتور تغذيه از برق شھر اطمينان حاصل فرماييد.
 يک بار دکمه روشن/خاموش را فشار دھيد تا فرايند شارژ به صورت دستی راه اندازی گردد.

داليل عدم شارژ باتری يا استارت خودرو:
 سالم بودن فيوز واقع در مسير کابل را چک نماييد.
 از محکم بودن اتصال کلمپھا به باتری خودرو اطمينان حاصل فرماييد.
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 اتصال بخشی از کلمپ با سرباتری سبب افزايش مقاومت مسير و عدم استارت به دليل افت
ولتاژ می گردد .مطمئن شويد که تمام سطح کلمپ با تمام سطح سرباتری در تمام است.
 پيش از اتصال کلمپ به سرباتری ،محل اتصال را از روغن و ساير آلودگيھا تميز نماييد.

نکات بسيار مھم:
 معيار کافی بودن شارژ برای استارت خودرو ،روشن شدن حداقل  ٣چراغ ھنگام اتصال منبع تغذيه
ارائه شده به ھمراه استارتر )فندکی يا برقشھر( میباشد.
 بسته به شرايط )دمای محيط ،درجه ويسکوزيته روغن ،سيستم برق خودرو( ممکن است که با
وجود روشن بودن  ٢يا  ١چراغ پس از اتصال منبع تغذيه ارائه شده به ھمراه استارتر )فندکی يا
برقشھر( ،انرژی کافی برای استارت خودرو در استارتر موجود نباشد.
 تعداد چراغھای روشن پس از فشار دادن دکمه پاور معيار درستی جھت کافی بودن شارژ نمیباشد.
 پارک خودرو زير آفتاب مستقيم موجب باالرفتن بيش از حد دمای داخل خودرو میگردد و در چنين
شرايطی ،استارتر آسيب جدی خواھد ديد .در صورت پارک خودرو زير آفتاب ،استارتر را از
خودرو خارج نماييد.

موارد ايمنی:
 ھميشه از کابلھای ارائه شده استفاده نموده و از استفاده از کابلھای متفرقه خودداری فرماييد.
 از قرار دادن پاوربانک مقابل نور مستقيم خورشيد يا درجه حرارت باال مانند خودرو در بسته زير
آفتاب خودداری فرماييد.
 از ضربه زدن به پاوربانک يا باز کردن آن خودداری فرماييد.
 پاوربانک ضد آب نيست .لطفا از آب ،مايعات و رطوبت دور نگه داشته شود.
 از مواد خورنده دور نگه داشته شود.
 از دسترس کودکان دور نگه داشته شود.
 درمدت زمان شارژ ،گرم شدن پاوربانک امری طبيعی است.
 حداقل ھر  ۶ماه 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.
 جھت اتصال کابل به باتری خودرو ابتدا کلمپ قرمز را به قطب مثبت و سپس کلمپ مشکی را به
قطب منفی متصل نماييد و از اتصال دو کلمپ به صورت ھم زمان به باتری خودرو خودداری
فرماييد .برای جداکردن کلمپھا به ترتيب عکس ابتدا کلمپ مشکی و سپس کلمپ قرمز را جدا نماييد.
راھنمای کاربری
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 زمانی که شارژ استارتر/شارژر/پاوربانک کمتر از  %۵٠است ) ٢يا  ١چراغ شارژ روشن( ،از
شارژ باتری خودرو يا استارت خودرو خودداری فرماييد.

گارانتی:
اين محصول دارای  ١٨ماه گارانتی تعويض از تاريخ فاکتور میباشد.
شرايط ابطال گارانتی عبارتند از:
 (١پارک خودرو زير آفتاب مستقيم که منجر به افزايش دمای بيش از حد فضای داخل خودرو
وصندوق عقب و آسيب جدی به استارتر خواھد شد.
 (٢ھرگونه دستکاری شامل بازنمودن يا انجام اتصاالت غير مجاز
 (٣ھرگونه تغيير در شرايط ظاھری محصول مثل ضربه ،ترک و غيره
 (۴استفاده در شرايط غيرمجاز مانند عملکرد در ولتاژ يا جريان خارج از محدوده يا استفاده
از کابلھايی غير از کابلھای ارائه شده با محصول
 (۵استفاده از محصول به روش يا منظوری غير از موارد ذکر شده در اين راھنما
 (۶اتمام دوره گارانتی محصول
 (٧خريد از فروشگاهھايی غير از نمايندگیھا يا عامليتھای فروش مجاز
 (٨آسيبھای ناشی از استفاده نادرست ،حرارت باال ،افتادن داخل آب ،ريختهشدن آب يا مواد
شيميايی روی محصول
 (٩عدم ارائه اصل فاکتور خريد معتبر دارای مھر نمايندگی يا عامل فروش

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