פתרונות מתקדמים למיכון המשרדי
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נורית אזהרה
נורית חיווי 11V
נורית חיווי 11V
נורית חיווי 12V
ממשק פלט מחשב נייד
אינדיקטור סוללה
לחצן הפעלה
שקע USB
שקע הטענה 1A 15V
מתג ראשי
ממשק הפעלה אוטומטית

מדריך הפעלה
לפני הפעלה ראשונית יש להטעין את הסוללה לפחות  21שעות  ,לאחר כל שימוש יש להטעין את הסוללה.
באים לא נעשה כל שימוש בסוללה במשך  6חודשים יש לטעון את הסוללה שוב לפחות  21שעות
נוריות חווי
לחץ על המתג הראשי לבדיקת מצב אנרגטי
 4מהבהבות
יחידה
נורית חיווי
11%
1%
מצב סוללה

 1רציף
25%

 2רציף
51%

 3רציף
75%

 4רציף
111%

בעת הטענה ,נוריות החיווי יהבהבו אחת אחרי השניה .מספר הנורות הדולקות באופן רציף מראה את מצב הסוללה כמפורט בטבלה לעיל 4 .נוריות
חיווי הדולקות באופן רציף מעידות על הטענה מלאה של הסוללה.
אופן הטענת המטען הנייד
 .1חבר את מחבר הבית לשקע חשמל אוניברסלי
 .2חבר את הקצה השני של מחבר הבית לשקע  1A 15Vשל המטען הנייד
או
 .1חבר את יחידת ההטענה ממכונית לשקע המצית ברכב
 .2חבר את הקצה השני של יחידת ההטענה ממכונית לשקע  1A 15Vשל המטען הנייד

מרכז :רח' פינקס  10ק .אונו  ,55650טל | 03-5348742 :ירושלים :הבעש"ט  ,95188 38פקס ,02-5328824 :טל'order@generaltech.co.il | 02-5328828 :
ט.ל.ח

פתרונות מתקדמים למיכון המשרדי
הטענת מצבר רכב 21V
 .1ראשית ,ודא שמספר נוריות החיווי המעידות על מצב הסוללה אשר דולקות באופן רציף אינו פחות מ3 -
 .2חבר את הצבת האדום של כבל ההטענה לחיבור החיובי ( )+במצבר הרכב ואת הצבת השחור של כבל ההטענה לחיבור השלילי ( )-של מצבר
הרכב
 .3חבר את הקצה השני של כבל ההטענה למטען הנייד
 .4התנע את הרכב
 .5ברגע שהרכב התניע ,המתן  31שניות ואז הסר ראשית את הכבל מהמטען הנייד לפני הסרת הצבתות ממצבר הרכב

הטענת מכשיר סלולארי או טאבלט
 .1חבר את כבל  Bלשקע  5V/2.1A USBבמטען הנייד
 .2חבר את הכבל המתאים למכשירך אל קצהו השני של כבל B
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פתרונות מתקדמים למיכון המשרדי
הטענת מחשב נייד
 .1חבר את כבל  Aלשקע  16V/3.5A USBבמטען הנייד
 .2חבר את הכבל המתאים למחשב הנייד אל קצהו השני של כבל A
 .3לחץ על כפתור ההפעלה במטען הנייד

הדלקה וכיבוי מנורות חרום
.1
.2
.3
.4
.5
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.7
.8
.1

העבר מתג  ON-OFFלמצב ON
לחץ על לחצן ההפעלה
וודא שלפחות  3נוריות חיווי טעינת סוללה דלוקות
לחיצה ממושכת תדליק את הפנס הראשי
לחיצה קצרה הפנס הראשי והבהב מהר
לחיצה קצרה נוספת הפנס הראשח יהבהב הבהובי חירום
לחיצה קצרה נוספת הפנס יכבה
לחיצה כפולה ( 2לחיצות) תפעיל את הנורה הכחולה והאומה
לחיצה כפולה נוספת תכבה את הנורות.
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