คู่มือการใช้งาน
แบตเตอรี่สารอง

ขอขอบคุณที่เลือกซื้อแบตเตอรี่ สำรอง AJ
 ก่อนกำรใช้งำนแบตเตอรี่ สำรอง กรุ ณำอ่ำนคู่มือกำรใช้งำน
อย่ำงระมัดระวัง เพือ่ ให้คุณได้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงถูกต้อง
 คำเตือนทั้งหมดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ควรอ่ำนคูม่ ือก่อนกำรใช้
งำน

คำแนะนำสำหรับควำมปลอดภัย0 โปรดปฏิบตั ิตำมคำแนะนำ
หมำยเหตุ เพือ่ ป้ องกันผูใ้ ช้งำนไม่ให้ได้รับบำดเจ็บทำงร่ ำงกำย
เพือ่ ควำมปลอดภัย ควรปฏิบตั ิตำมคำแนะนำในคูม่ ือกำรใช้งำน
 โปรดอ่ำนคำแนะนำเหล่ำนี้ก่อนกำรใช้งำนแบตเตอรี่ สำรอง
และกำรบำรุ งรักษำแบตเตอรี่ สำรอง เพือ่ ใช้อำ้ งอิงในอนำคต
หมำยเหตุเพือ่ ป้ องกันผูใ้ ช้งำนไม่ให้ได้รับบำดเจ็บทำงร่ ำงกำย เพือ่
ควำมปลอดภัย ควรปฏิบตั ิตำมคำแนะนำในคู่มือกำรใช้งำน
คำเตือน: ควำมเสี่ยงอำจ
คำเตือน ก่อให้เกิดกำรบำดเจ็บร้ำยแรง
หรื อเสียชีวติ หำกใช้งำน
แบตเตอรี่ สำรองในทำงที่ผิด
อันตรำย: ควำมเสี่ยงอำจก่อให้
ข้ อควรระวัง เกิดกำรบำดเจ็บร้ำยแรง หรือ
เสี ยชีวติ หำกใช้งำนแบตเตอรี่
สำรองในทำงที่ผดิ
หมำยเหตุ: อำจได้รับบำดเจ็บ
หมำยเหตุ เล็กน้อย และ / หรือควำม
เสี ยหำยต่อแบตเตอรี่ สำรองได้
 เครื่องหมำยต่อไปนี้มีไว้ เพือ่ แจ้ งเตือนผู้ใช้ งำน ให้ ปฏิบัติตำม
คำแนะนำ

ห้ำมใช้งำน
ต้องปฏิบตั ิ

อันตรำย
 ห้ ำมถอดประกอบและปรับเปลี่ยน
แบตเตอรี่ สำรอง
ซึ่งอำจก่อให้เกิดควำมร้อน,
ประกำยไฟ, หรื อไฟฟ้ ำช็อต

 ห้ ำมชำร์ จกับอุปกรณ์ ของคุณ
เมื่อเครื่ องอยู่ใกล้ ตัว หรื อในกระเป๋ ำ
ซึ่งอำจก่อให้เกิดกำรบำดเจ็บ,
ประกำยไฟ, ไฟฟ้ ำช็อต, หรื อ
ไฟไหม้

 ไม่ ควรเก็บหรื อวำงแบตเตอรี่ สำรอง
ใกล้ แสงแดดส่ องโดยตรง หรื อ ในที่ที่มี
ควำมร้ อนสู ง เช่ น ประกำยไฟ
ซึ่งอำจก่อให้เกิดควำมร้อน
หรื อกำรเผำไหม้

 โปรดชำร์ จแบตเตอรี่ สำรองผ่ ำน
ทำงพอร์ ต USB เช่ น คอมพิวเตอร์
หรื อ อะแดปเตอร์
ซึ่งอำจก่อให้เกิดกำรบำดเจ็บ,
ควำมร้อน, ไฟฟ้ ำช็อต, หรื อ
ไฟไหม้

คำเตือน
 ไม่ ให้ แบตเตอรี่ สำรองถูกน้ำหรื อ
ของเหลวอื่น ๆ
ซึ่งอำจก่อให้เกิดควำมร้อน
หรื อประกำยไฟ

 ห้ ำมใส่ วัสดุที่เป็ นโลหะลงในพอร์ ต
ซึ่งอำจก่อให้เกิดควำมร้อน
และประกำยไฟ

 ในขณะที่ใช้ งำนแบตเตอรี่ สำรอง
อยู่ใกล้ กับเด็ก ควรดูแลอย่ ำงใกล้ ชิด
ซึ่งอำจทำให้ได้รับบำดเจ็บ
หรื อเกิดไฟฟ้ ำช็อต

 หำกคุณซื้ออะแดปเตอร์ มำ ควรทำ
ควำมสะอำดอย่ ำงสม่ำเสมอ
เนื่ องจำกฝุ่น อำจทำให้เกิด
ประกำยไฟ และไฟฟ้ ำช็อต

 ห้ ำมเสี ยบและถอดสำย USB หรื อ
ใช้ อะแดปเตอร์ ในขณะที่มือเปี ยก
หำกแบตเตอรี่ สำรอง เสี ยบสำย
ไม่แน่ นอำจก่อให้เกิดไฟฟ้ ำช็อต
และไฟไหม้ได้
 ใช้ เฉพำะสำย USB หำกซื้อ
อะแดปเตอร์ มำ โปรดตรวจสอบว่ ำ
เสี ยบสำยแน่ นแล้ ว
ซึ่งอำจก่อให้เกิดประกำยไฟ
และไฟฟ้ ำช็อต

 ไม่ ควรชำร์ จแบตเตอรี่ สำรอง
ในขณะที่กำลังเดินทำง
ซึ่งอำจทำให้เกิดควำมร้อน
และประกำย ไฟ
 ไม่ ควรให้ อะแดปเตอร์ ได้ รับควำม
เสี ยหำย
อะแดปเตอร์ ที่เสี ยหำยอำจจะ
ทำให้เกิดไฟไหม้

ข้ อควรระวัง
 โปรดใช้ แบตเตอรี่ สำรอง ในขณะที่มี
อุณหภูมิปกติ
อุณหภูมิในกำรทำงำน: 𝟎°𝑪~𝟒𝟎°𝑪
ซึ่งอำจก่อให้เกิดกำรรั่วไหล,
ควำมร้อน, หรื อกำรเผำไหม้

 ไม่ ควรเก็บหรื อใช้ แบตเตอรี่ สำรอง
ในที่ที่มีควำมชื้นหรื อในที่ที่เต็มไป
ด้ วยฝุ่ น
ซึ่งอำจก่อให้เกิดควำมร้อน,
ประกำยไฟ หรื อไฟฟ้ ำช็อต

 ไม่ ควรใช้ แบตเตอรี่ สำรองใกล้ แสงแดด
และในที่ที่มีควำมร้ อนสู ง
ซึ่งอำจก่อให้เกิดกำรรั่วไหล
หรื อประกำยไฟ

 ไม่ ควรวำงวัตถุที่มี่น้ำหนักลงบน
แบตเตอรี่ สำรองและวำงไว้ บนโต๊ ะที่
มั่นคงแข็งแรง เพื่อป้ องกันควำม
เสี ยหำย
ซึ่งอำจทำให้ได้รับบำดเจ็บ,
ควำมร้อน, ประกำยไฟ, และ
ไฟฟ้ ำช็อต

 หลังจำกกำรใช้ งำนควรถอดสำย USB
และอะแดปเตอร์ ทุกครั้ ง
อำจก่อให้เกิดควำมร้อนหรื อ
ประกำยไฟ

 ไม่ ควรใช้ อะแดปเตอร์ ที่ชำรุ ดเสี ยหำย
ห้ ำมใช้ พอร์ ต USB และปลั๊กที่หลวม
ซึ่งอำจก่อให้เกิดประกำยไฟและ
ไฟฟ้ ำช็อต

คำแนะนำในกำรใช้ งำน
 ไม่ควรชำร์ จต่อเมื่อชำร์ จเสร็ จสมบูรณ์แล้ว
 ควรวำงแบตเตอรี่ สำรองให้มีระยะห่ ำงจำกโทรทัศน์และ
วิทยุอย่ำงน้อย 1 เมตร เพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นรบกวน
 แบตเตอรี่ สำรองจะเกิดควำมร้อนขณะใช้งำนแสดงว่ำ
ปกติ
 คุณอำจจะได้ยนิ เสี ยงในขณะชำร์ จแสดงว่ำปกติ
 ไฟบ่งชี้ควำมจุของ POWERBANK กำรชำร์ จไฟเสร็ จ
สมบูรณ์เมื่ออุปกรณ์แสดงสถำนะแบตเตอรี่ เต็ม
 อุปกรณ์ทุกประเภทไม่สำมำรถชำร์ จได้โดยใช้แบตเตอรี่
สำรอง เนื่องจำกควำมจุไฟที่แตกต่ำงกัน
 โทรศัพท์มือถือสำมำรถชำร์ จในขณะที่กำลังใช้งำนได้
แต่พลังงำนในแบตเตอรี่ สำรองจะลดลงในขณะที่ใช้งำน
โทรศัพท์
 ห้ำมชำร์ จแบตเตอรี่ สำรองและอุปกรณ์พร้อมกัน
 ควรชำร์ จแบตเตอรี่ สำรองก่อนกำรใช้งำนเป็ นครั้งแรก
หรื อเมื่อไม่ได้ใช้งำนแบตเตอรี่ สำรองเป็ นเวลำนำน

 ไม่ควรชำร์ จแบตเตอรี่ สำรองเมื่อกำลังไฟเกิน หรื อชำร์ จ
ไฟเก็บไว้ในแบตเตอรี่ สำรอง เมื่อกำลังไฟไม่พอ อำจทำให้
เกิดควำมเสี ยหำยต่อแบตเตอรี่
 กรุ ณำซื้ ออะแดปเตอร์ (จำกร้ำนค้ำที่ได้รับอนุญำต) หำก
ใช้กบั เต้ำเสี ยบไฟบ้ำน ไม่ควรใช้อะแดปเตอร์ ที่ไม่ได้
มำตรฐำนจำกผูผ้ ลิตสิ นค้ำ อำจก่อให้เกิดประกำยไฟและ
ไฟไหม้

อุปกรณ์ เสริม

สำย USB

คำอธิบำย
แบตเตอรี่ สำรอง
PB-26

USB-A output port (DC OUT)
USB-micro B input port (DC IN)
ไฟแสดงสถำนะ LED

ขั้นตอนกำรใช้ งำน
d

กำรชำร์ จไฟแบตเตอรี่สำรอง
ก

 กำรชำร์ จไฟผ่ ำนทำงคอมพิวเตอร์

1. กำรเชื่อมต่อปลัก๊ USB- micro B ไปยังแบตเตอรี่สำรอง
2. กำรเชื่อมต่อ USB-สำย A เข้ ำกับพอร์ ต USB ของคอมพิวเตอร์ หลังจำก
นั้นจะเริ่มชำร์ จ
• ในขณะชำร์จ ไฟ LED จะติดสว่ำงขึ้น
• ไม่ควรเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่น ๆ เข้ำกับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ ในขณะที่สำย A กำลังชำร์จ
3. ไฟ LED (สีเขียว) จะติดสว่ำงคงที่ เมือ่ ชำร์ จเสร็จสมบูรณ์
• ระยะเวลำในกำรชำร์จไฟจนแบตเตอรี่ เต็ม
<PB-26> ประมำณ 5 ชัว่ โมง
4. ดึงสำย USB ออก หลังจำกชำร์ จเสร็จสมบูรณ์ แล้ว
 กรุ ณำซื้ออะแดปเตอร์ (จำกร้ำนค้ำที่ได้รับอนุญำต) หำกใช้กบั เต้ำเสี ยบ
ไฟบ้ำน

กำรชำร์ จไฟไปยังอุปกรณ์

1. เชื่อมต่ อ USB – micro B ไปยังอุปกรณ์
• ใช้สำย USB ที่ให้มำ เพือ่ เข้ำกับพอร์ต USB - Micro B เมื่อทำ
กำรชำร์จ โปรดเลือกใช้สำยที่มำพร้อมกับอุปกรณ์
2. ทำกำรเชื่อมต่ อ USB เข้ ำกับแบตเตอรี่สำรองพอร์ ต USB-A
input
3. แบตเตอรี่สำรองจะทำกำรชำร์ จไปยังอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ เมื่อ
ทำกำรเชื่อมต่ อ
4. ดึงสำย USB ออก กดปุ่ มปิ ด เมื่อทำกำรชำร์ จเสร็จสมบูรณ์แล้ ว
• ไฟ LED จะดับ

ตำรำงแสดงสถำนะกำรชำร์ จไฟ
<Charging>
ไฟ LED

สี

สถำนะกำรชำร์ จ

ควำมจุ

เปิ ด

แดง
เขียว

กำลังชำร์จ
ชำร์จเต็มแล้ว

0%~99%
100%

 โปรดดูค่มู ือในกำรแก้ไขปัญหำเบื้องต้น ในกรณี ที่ไม่
สำมำรถใช้งำนได้
<Discharging>
ไฟ LED

สี

สถำนะกำร ชำร์ จ

ควำมจุ

ปิ ด
ปิ ด

-

Discharging
เสร็ จสมบูรณ์

100%~1%
0%

 โปรดดูค่มู ือในกำรแก้ไขปัญหำเบื้องต้น ในกรณี ที่ไม่
สำมำรถใช้งำนได้

กำรแก้ไขปัญหำ
อำจเกิดปัญหำขึ้นกับแบตเตอรี่ สำรองของคุณ ซึ่งคุณสำมำรถที่จะแก้ไข
ปัญหำในเบื้องต้นได้โดยดูวิธีกำรในคู่มือกำรแก้ไขปัญหำด้ำนล่ำง หรื อ
ติดต่อศูนย์บริ กำร

ปัญหำ

สำเหตุ

Charging

ยังไม่ได้เปิ ดเครื่ อง
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์อยูใ่ น
โหมดสแตนด์บำย
มี อุ ป กรณ์ อื่ น ๆ ที่
เ ชื่ อ ม ต่ อ เ ข้ ำ กั บ
พอร์ ต USB ของ
เกิดควำมล้มเหลวใน คอมพิวเตอร์ ซึ่ งทำ
กำรชำร์จ (กำรชำร์ จ ให้กำรทำงำนช้ำลง
ไ ฟ ผ่ ำ น ท ำ ง สำย USB ที่ไม่
คอมพิวเตอร์)
เหมำะสำหรับใช้
งำนกับแบตเตอรี่
สำรอง
พอร์ ตสกปรก (ท ำ
ให้เกิดกำรเชื่ อมต่อ
ที่ไม่สมบูรณ์)
อุ ป กรณ์ ช ำร์ จ โดย
ใช้แบตเตอรี่ สำรอง

วิธีกำรแก้ ไข
เปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์
ของคุณ
* 1 ปลดล็อคโหมดส
แตนด์บำย
ไม่ควรเชื่อมต่ออุปกรณ์
อื่น ๆ เข้ำกับพอร์ต USB
ของคอมพิวเตอร์
ให้ ใ ช้ ส ำย USB ที่ ม ำ
พ ร้ อ ม กั บ แ บ ต เ ต อ รี่
สำรอง
เปลี่ยน USB ใหม่
ลองใหม่อีกครั้งหลังจำก
ที่ชำร์จเสร็จสมบูรณ์

รอให้ แ บตเตอรี่ ค่ อ ย ๆ
แบตเตอรี่ เกิ ด ควำม แบตเตอรี่ มีอุณหภูมิ
เย็นตัวลงแล้วค่อยทำกำร
ร้อนสูง
สูงเกินไป
ชำร์จต่อ
เก็บ แบตเตอรี่ สำรองให้
มี ค ลื่ น รบกวนจำก แบตเตอรี่ สำรองอยู่
ห่ ำ ง จ ำ ก อุ ป ก ร ณ์
สั ญ ญ ำ ณ วิ ท ยุ , ใกล้ กั บ วิ ท ยุ แ ล ะ
อิเล็กทรอนิกส์ อย่ำงน้อย
โทรทัศน์, ฯลฯ
โทรทัศน์
1 เมตร

กำรแก้ไขปัญหำ
ปัญหำ

สำเหตุ

วิธีกำรรักษำ

Charging

ควรอยูใ่ นสถำนที่
อุ ณ หภู มิ ข้ ึ นอยู่ก ั บ
ระหว่ำง 0 องศำ ถึง
สถำนที่ใช้งำน
40 องศำ
คอมพิวเตอร์อยูใ่ น
โหมดสแตนด์บำย
* 1 ปลดล็อคโหมด
ใช้เวลำในกำรชำร์ จ เมื่อชำร์จผ่ำนพอร์ต
สแตนด์บำย
นำนเกิ น ไป (เมื่ อ USB ของ
เทียบกับเวลำปกติ) คอมพิวเตอร์
มี อุ ป กรณ์ อื่ น ๆ ที่
ไ ม่ ค ว ร เ ชื่ อ ม ต่ อ
เ ชื่ อ ม ต่ อ เ ข้ ำ กั บ
อุปกรณ์อื่ น ๆ เข้ำกับ
พอร์ ต USB ของ
พอร์ ต USB ของ
คอมพิว เตอร์ ซึ่ ง ทำ
คอมพิวเตอร์
ให้กำรทำงำนช้ำลง

เกิดควำมล้มเหลว
ในชำร์จ
Discharging
พลังงำนใน
แบตเตอรี่ สำรอง
ใกล้หมด

สำย USB ที่ไม่
ให้ใช้สำย USB ที่มำ
เหมำะสำหรับใช้
พร้ อ มกั บ แบตเตอรี่
งำนกับแบตเตอรี่
สำรอง
สำรอง
แบตเตอรี่ หมด

ชำร์จแบตเตอรี่ สำรอง

พลังงำนใน
แบตเตอรี่ ต่ำ

ชำร์จแบตเตอรี่ สำรอง

แบตเตอรี่ หมด

แบตเตอรี่ ชำร์ จ เต็ ม
แล้ว สำมำรถปล่ อ ย
กระแสไฟได้ * 2

(1) โปรดอ่ำนคู่มือกำรใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ ก่อนใช้
งำน
(2) แบตเตอรี่ ข้ ึนอยูก่ บั วิธีกำรใช้ที่แตกต่ำงกัน ห้ำม
เปลี่ยนอุปกรณ์ภำยในแบตเตอรี่ สำรอง

ข้ อมูลจำเพำะ
รุ่น
Input
Output
ขนำด
น้ ำหนัก
อุณหภูมิในกำร
ทำงำน
ควำมจุ

PB-26
DC5V 0.5A
DC5V 0.8A (สูงสุด)
94*32*22 มิลลิเมตร
75.3 กรัม
0°𝐶~40°𝐶
2200mAh (8.14WH)

<Charge Time & Discharge Time>
รุ่ น

PB-26

Charge Time Discharge Time

AC Adapter

ประมำณ 2.7 ชัว่ โมง

พอร์ตUSB

ประมำณ 5 ชัว่ โมง

USB output

ประมำณ 1.7 ชัว่ โมง

 เวลำในกำรชำร์ จขึ้นอยูก่ บั ระดับแบตเตอรี่ และอุณหภูมิ
โดยรอบ
 เวลำในกำรชำร์ จ USB ถูกคำนวณตำมขนำดของสำย

