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 یبلوتوث کریهدفون و اسپ یاز باتر استفادهو ، دشارژ شارژ و مقدار روش 

 آن،عمر ل طوایش جهت افزهدفون و اسپیکر بلوتوثی و مقدار شارژ و دشارژ باتری و استفاده بهینه از باتری  روش

 یم.یپردازم اردبوده است.در این مقاله به این مواین نوع دستگاهها همیشه یکی از سواالت اولیه کاربران 

 

  :هدفون و اسپیکر بلوتوثیباتری نوع 
 : شوند میباتریهای قابل شارژ مورد استفاده در هدفونها و اسپیکرهای بلوتوثی به دو گروه کلی تقسیم 

 ( Lithium-ionیا  Li-Ionیونی )-لیتیوم  نوع 

  .(Lithium Polymerیا  Li-Po  ) و نوع لیتیوم پلیمری 

 به نوع کاتد در باتری برمیگردد.(  Poو   Ionحروف آخر)

 
 

 یونی -لیتیومباتری 

ن آلکترولیت ی و ااین نوع باتری بسیار قدیمی تر است ولی هنوز به صورت گسترده ای کاربرد دارد. کاتد آن کربن

 یهمترین مدلم .ت مایع است. اصوال به شکل استوانه ای است و بسته به قطر و ارتفاع آن دارای انواع مختلفی اس

  .است 18650به کار میرود مدل  اسپیکرهای بلوتوثیکه در 
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 باتری لیتیوم پلیمری

فته تر اتری پیشربنوان این نوع باتری بعدها تولید شد.کاتد آن پلیمر و الکترولیت آن جامد است.این نوع باتری به ع

 رض انفجاردر مع نوع باتری کمترشناخته میشود و امنیت بیشتری دارد ولی در مقابل گرانتر است. به عالوه این 

ید در کنار با Li-Ion 18650است و نیازی به ساخت مدار پیشرفته محافظ ندارد در صورتی که اکثر باتریهای 

 یک مدار محافظ به کار بروند.

 
 
 

 بررسی باتری لیتیومی:
د ، کمتر باش شارژدر میزان دمیزان دشارژ در این نوع باتریها مقدار سیکلهای شارژ باتری را تعیین میکند.هر چق

)اثر  د نداردخوب است و اثر حافظه هم وجو "شارژ نسبی"در این نوع باتریها . باتری عمر بیشتری خواهد کرد

امال کم نیست که در این نوع باتری وجود ندارد یعنی این که قبل از شارژ مجدد ، الز memory effectحافظه یا 

مر ر حال عهبه  شارژ کامل دوره ای برای طوالنی تر کردن عمر خود ندارد.باتری نیازی به د ودشارژ شوند( 

ا رمر باتری ریع عسعمومی این نوع باتریها بستگی به میزان دشارژ، دمای محیط و مقدار شارژ دارد.شارژهای خیلی 

 کوتاهتر خواهند کرد.

 ت. سلول باتری بهینه اسیک ی هر ه ازاولت ب 92.3جهت دستیابی به عمر باتری بیشتر، ولتاژ شارژ 

 نکنید.  عمر میکند چه از آن استفاده کنید یاباتری سال از تاریخ ساخت  3تا  2عموما لیتیومی باتری 

 

 

 :و زمان شارژ روش
ره رای کالیب.فقط ببهتر از یک شارژ کامل است جزئیهر بار شارژ به اندازه کمی باتری را تحلیل میبرد ویک شارژ 

 ن الزم، باتری را دشارژ کامل کنید.کردن باتری در زما
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 از شارژ خیلی سریع استفاده نکنید.

 یونی را آهسته شارژ کنید.-باتریهای لیتیوم

 ی باتری کنار بگذارید.جزئدستگاهتان را با شارژ 

درصد کنار  50بدترین حالت، ولتاژ  شارژ باال و دمای محیط باال است. دستگاهتان را با شارژ باتری حدود 

 رید. بگذا

 نگه دارید.  معتدلدستگاه را در دمای 

 باتری با کاهش تخریب داخلی میشود. این نوع دمای خنک باعث حفظ 

 از دشارژ کامل باتری خودداری کنید.

 از شارژر مناسب و استاندارد استفاده کنید.

نند که ده کع استفابرخی از آداپتورها فاقد مدارهای محافظ الزم هستند. برخی دیگر ممکن است از شارژ سری

 توصیه نمیشود.

 
 پاسخها  ی متداولسوالها ردیف

 در داخل دستگاه (Li-ion, Polymerیون )-باتری لیتیوم

اولین بار چطور باتری دستگاه را  1

 شارژ کنم؟

 ید.قبل از استفاده از دستگاه ، یک بار شارژ کامل را انجام ده

از شارژ با  استفاده کنید.و مناسب دستگاهتان ارد استاند بله. از شارژر نوع شارژر مهم است؟ 2

 خودداری کنید.  مشابه آنکامپیوتر، لپ تاپ و usbپورت 

 

سیب آباتری  ،آیا با استفاده بد 2

 میبیند؟

ار نگه داری کنید.شارژ کم میتواند مد جزئیدستگاه را با شارژ 

 محافظ را خاموش کند.

باتری را کامل شارژ  الزم استآیا  3

 ؟کنم

 از شارژ کامل بهتر است. جزئیشارژ 

آیا میشود شارژ باتری را قطع  4

 کنم؟

 هیچ صدمه ای نمی زند. جزئیشارژ 

بقیه باید  ،آیا قبل از شارژ مجدد 5

 ؟نمرا تمام کشارژ باتری 

 د.باتری را خراب میکناین نوع  ،دشارژ عمیقنیازی نیست.  خیر،

آیا باید در مورد اثر  6

   (memory effectحافظه)

 نگران باشم؟

 در این نوع باتری اثر حافظه وجود ندارد.
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یک باتری هوشمند را چطور  7

 ( کنم؟calibrate) کالیبره

 انجام دهید. یکبار دشارژ/شارژ کامل باتری را  ،ماه 1-3هر 

 

آیا در حالی که دستگاه روشن  8

 است میتوانم آن را شارژ کنم؟

ل کام رژ باتری میتواند تشخیص شارژاستفاده از دستگاه در زمان شا

ل سیک و شارژ بیش از حد باتری را تحت تاثیر قرار بدهد و یا باعث

 شارژ کوتاه شود.

وقتی باتری شارژ کامل شد الزم  9

 است شارژر را جدا کنم؟

 شارژ را قطع میکند. ،الزم نیست. شارژر استاندارد

در صورت عدم استفاده طوالنی  10

چطور انبارش  مدت از دستگاه،

 کنم؟

 ی در یک محل خنک نگه دارید.جزئدستگاه را با شارژ 

گرم  ،آیا باتری در زمان شارژ 11

 میشود؟

 باتری باید خنک بماند و یا یک کمی گرم شود.

در زمان سرما، چطور دستگاه را  12

 شارژ کنم؟

 در دمای یخ زدن ، دستگاه را شارژ نکنید.

 م دستگاه راآیا در دمای باال میتوان 13

 شارژ کنم؟

 درجه سانتی گراد شارژ نکنید. 50باالی 

چه چیزی الزم است در مورد  14

 شارژر باتری دستگاه بدانم؟ 

 ود.شباتری باید خنک بماند.در صورت شارژ کامل ، باید شارژ قطع 

ز اباالتر آداپتور دستگاه با ولتاژ از  15

 چطور استفاده کنم؟ ولت 5

 ،   Boombox  ،Onyx ،Xtremeل در دستگاههایی مث

Goplay  ر است ولت دارند بهت 5که آداپتورهایی با ولتاژ بیشتر از

 ر وصلتگاه به آداپتوسد آداپتور در دسترس میباشددر زمانهایی که 

ن آ شارژباشد البته به این شرط که باتری در حال شارژ نباشد و 

 باشد. %90باالی 

 

  :ری دستگاهبات کردن عمرتر طوالنیروشهای 
 یون در داخل دستگاه-باتری لیتیوم  ردیف

 است. حد ولتاژ پائینتر بهتر شارژ کامل نکنید. بهتر است. جزئی ژشار بهترین روش شارژ 1

 باتری را خنک نگه دارید.

 ولت برای هر سلول باتری 2.4ولتاژ ثابت تا  روشهای شارژ 2
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 بعد ازخودداری کنید.درصد( 100)صفر درصد / از دشارژ/شارژ کامل  دشارژ 3

د ه باشبه دلیل اینکه ممکن است دمای باتری باال رفتیک دشارژ کامل ، 

ردن برای زنده کبالفاصله شارژ نکنید.بعد از یک فاصله زمانی مناسب 

 بدهید. جزئیمدار محافظ باتری ، یک شارژ 

چطور عمر باتری را طوالنی  4

 تر کنم؟

 80تا  30.شارژ دستگاه را در محدوده اریددستگاه را در دمای خنک نگه د

 درصد نگه دارید.از شارژ خیلی سریع خودداری کنید. 

 80تا  30. شارژ دستگاه را در محدوده اجازه ندهید شارژ باتری صفر شود میزان شارژ باتری 5

رسانید و بماه یکبار شارژ باتری را به صفر  3تا  1و هر  درصد نگه دارید

 ید) این کار باعث کالیبره شدن باتری میشود(دوباره شارژش کن

 درصد شارژ در یک محل خنک نگه دارید. 40با  انبار کردن دستگاه 6

ارژ باتری دستگاه را برای مدت طوالنی با شارژ کامل یا به صورت دش

 کامل نگه ندارید.

تاریخ  سال از 3تا  2باتری یک قطعه مصرفی است. باتری لیتیومی عموما 

 میکند چه از آن استفاده کنید یا نکنید.  ساخت عمر

 

 هشدار: 
ر فتن پوست درار گروزانده شوند چون سوزاندن آنها میتواند باعث انفجار شود.در صورت قدر هیچ شرایطی باتریها نباید س

ه دقیق 15رای برفت، گمعرض مواد داخل باتری ، بالفاصله آب را با فشار به پوست بپاشید.اگر چشم در معرض این مواد قرار 

 آب را با فشار روی چشم بپاشید و بالفاصله به یک مرکز درمانی مراجعه کنید.

 

 

 تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب
 58آدرس : تهران، چیذر، میدان ندا ، پالك 

  22686818خط ( 10تلفن:   )
www.shobtech.com 

technical@shobtech.com 
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