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 دستورالعملها

ا بميتوان  ، پورت شارژ پاور بانک است.ميزان شارژ پاور بانک را micro USBپورت ورودي .1

گر اند. فشار دکمه اي که در پشت محصول قرار دارد بدست آورد.چهار چراغ شاخص وجود دار

پاور  ،اشد ستند. اگر هيچ چراغي روشن نبشارژ کامل باشد،همه چهار چراغ روشن ه پاور بانک

 ارژ کنيد.شدستگاه  ضميمه USBخالي است. در اینحالت باید پاور بانک خود را با کابل  بانک

 

يکنند، وجود دارند که دو سرعت شارژ را براي انتخاب شما ارائه م USB.دو پورت شارژ 2

 LEPOW Stoneدتان را به وقتي دستگاه شارژ شونده خو (. ( و سریع )  استاندارد)

 وصل ميکنيد، پاور بانک به صورت خودکار شروع به شارژ آن ميکند.

 

تان را بانک .به منظور نگهداري پاور بانک در یک شرایط خوب، توصيه ميشود هر شش ماه پاور3

 شارژ کنيد.

 

 دستورات ایمني

 ه داشتهور نگ.این محصول باید از تکان شدید، شوک ویا در معرض نور خورشيد و باران بودن د1

 شود.

حيط تميز ، م، در  %75، رطوبت نسبي زیر  C~35°C°5-این محصول باید در دماي بين .2

 خشک و داراي تهویه نگهداري شود.از مواد خورنده و آتش دور نگه داشته شود.

 

فت ب بازیامناس اله خانگي قابل دور انداختن نيست. لطفا آن را به محلي کهاین محصول مثل زب.3

 دستگاههاي الکتریکي و الکترونيکي است منتقل کنيد.
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 مشخصات

LEPOW STONE 6000 LEPOW STONE 3000 Model 
Li-Polymer Li-Polymer Cell Type 
6000mAh 3000mAh Capacity 

80*80*21mm 80*80*12mm Dimensions 
157g 97g Weight 

1000mA 1000mA Input current 
500mA(Standard mode) 500mA(Standard mode) Output current 

1200mA(Fast mode) 1200mA(Fast mode) Output current 
10°C~45°C 10°C~45°C Operating Temp 
Above 85% Above 85% Transform 

Efficiency 
5.0V 5.0V Input 

voltage(Standard) 
5.0V± 0.25V 5.0V± 0.25V Input 

voltage(Threshold) 
GB4706.18-2005 GB4706.18-2005 Standard 

 

 ، راهنما. USB، کابل شارژ  LEPOW Stone پاور بانک  محتویات بسته محصول:

 


