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  شارژر خورشیدي
  

 5000mAhاینفینیتی که از باتري لیتیوم پلیمـري  از شما براي حسن انتخاب و خرید شارژر خورشیدي 
  .سپاسگذاریم استفاده می نماید،

  .این شارژر خورشیدي در مقابل گرد و غبار، ضربه و قطرات باران مقاوم است
د و آن را براي رجـوع هـاي بعـدي نگهـداري     لطفا قبل از استفاده دستورالعمل را به دقت مطالعه فرمائی

به شما کمک خواهد کرد تا از شارژر به درسـتی و مطمـئن اسـتفاده کـرده و از تمـام       این راهنما  .کنید
  .مزایاي آن بهرمند شوید

  
  

  تصویر محصول و اجزاي اصلی آن
  
  
  

  
  
  

را نشـان   انده شارژست و نشانگر آبی باقی ما یکبار کلیک شارژر آماده کار اب: خاموش / روشن  .1
  .روشن یا خاموش می شود LEDمی دهد و با دوبار کلیک چراغ قوه 

نشانگر آبی ثابت بیان کننده میزان باقی مانده شارژ و حالت چشمک زن بیـانگر کامـل شـدن     .2
 .شارژ دستگاه است

آبی بیـانگر میـزان بـاقی     صفحه خورشیدي می باشد،نشانگر سبز بیانگر شارژ دستگاه بوسیله  .3
 .نده شارژ و آبی چشمک زن عالمت نیاز دستگاه به شارژ مجدد می باشدما

 .شارژ کردن دستگاه قرار داده شده استجهت  USB ورودي میکرو .4
 .براي شارژ انواع وسایل الکترونیکی استفاده می گردد USB1خروجی  .5
 USB1درپوش خروجی  .6
 وات 1.2صفحه خورشیدي با توان  .7
 USB2درپوش خروجی  .8
 .اي شارژ انواع وسایل الکترونیکی استفاده می گرددبرUSB2 خروجی  .9
 LEDچراغ قوه  .10
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  مشخصات
  5000mAhلیتیوم پلیمیري : ظرفیت باتري  -
 میلی آمپر 200ولت ،  5: صفحه خورشیدي  -
 آمپر 1ولت ،  5: ورودي  -
 آمپري 1ولت ،  5دو خروجی : خروجی  -
 میلی متر 13.6*75*142: ابعاد  -

  
  دستور العمل راه اندازي

  گونه دستگاه را شارژ کنیم ؟چ
  شارژ دستگاه توسط یک منبع انرژي خارجی

کامپیوتر، لپ تاپ یا هر وسیله الکتریکی دیگري که  USBکابل شارژر خورشیدي را به پورت  -
 .داراي این پورت می باشد، متصل نمائید

 .دبعد از اتصال، نور نشانگر آبی بیان کننده شروع شارژ شدن شارژر خورشیدي می باش -
 .بعد از کامل شدن شارژ دستگاه، نشانگر خاموش خواهد شد -

  
  

  شارژ دستگاه بوسیله صفحه خورشیدي
  .براي چک کردن وضعیت شارژ دستگاه کلیک کنید ON/OFFبرروي کلید  -
 .شارژر خورشیدي را در معرض نور آفتاب قرار دهید -
 .ه شارژر خورشیدي در معرض نور آفتاب باشد، روشن خواهد بودنشانگر سبز تا زمانی ک -

  
  وسایل الکترونیکی توسط شارژر خورشیديشارژ 
به اندازه کافی انرژي ذخیره داشته  دستگاهچک کنید که  ON / OFFابتدا با فشار دادن کلید  -

  .باشد
 : LEDحاالت مختلف نشانگر 

درصـدي   25وسیله نور خورشید و رنگ آبی بیانگر شـارژ  رنگ سبز بیانگر شارژ دستگاه ب: اولین نشانگر 
  .دستگاه است

  .درصدي می باشد 50رنگ آبی و بیانگر شارژ : دومین نشانگر 
  .درصدي می باشد 75رنگ آبی و بیانگر شارژ : سومین نشانگر 

  .درصدي می باشد 100رنگ آبی و بیانگر شارژ : چهارمین نشانگر 
 

  .ثانیه خاموش می شوند 20ل پس از در صورت شارژ کام LEDنشانگر  -
اسـتفاده کنیـد و دو دسـتگاه رابـط را      USBدر صورتی که قصد دارید از هر دو پورت خروجی  -

 .همزمان شارژ کنید باید شارژر خورشیدي شارژ کامل داشته باشد
در نـور  ساعت  8تا  7درصدي گوشی آیفون شارژر خورشیدي بایستی بین  30تا  20براي شارژ  -

 .عمولی شارژ گرددآفتاب م
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زمانی که شارژر خورشیدي در حال استفاده بوده ولی باتري ضعیف است، شـارژر بـه صـورت    :  نکته مهم
زمانی که شارژر شروع به شارژ مجدد مـی  . اتوماتیک خاموش می شود تا مانع از تخلیه عمیق باتري شود

  .دقیقه زمان براي شارژ دستگاه خارجی مورد نیاز است 3کند، 
  
  منیای

لطفا شارژر خورشیدي را بوسـیله  ) نشانگر یا بیشتر روشن 3(درصد شارژ دارد  75زمانی که شارژر باالي 
  )ممکن است به دلیل دماي باال و مستمر به باتري آسیب وارد شود.(نور خورشید شارژ نکنید

  .به هیچ وجه سعی نکنید شارژر را باز کنید
  .هرگز عمدا به شارژر ضربه وارد نکنید

  .ارژر در مقابل باران مقاوم است، اما نباید در آب یا هیچ مایع دیگري فرو برده شودش
درجه برسد زمانی  45شارژر خورشیدي را در جاي مانند ماشین که هوا محفوظ و دما می تواند به بیش از 

  .که توسط صفحه خورشیدي شارژ می شود، قرار ندهید
  .شارژر را درون آتش نیندازید

گونه استفاده نابجا یا مغایر با راهنما شرکت پرشین حساب در مقابل مشـکالت مسـئولیتی   در صورت هر
  .ندارد

  .تمامی حقوق متعلق به این شرکت می باشد
  
  
  


