คู่มือการใช้งาน
แบตเตอรี่สารอง

PB-100S
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 อควรระวังเกิดกำรบำดเจ็บร้ำยแรง 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
คุณสมบัติของแบตเตอรี่สำรอง
1. แบตเตอรี่ ใช้ลิเธียมไอออนที่มีคุณภำพสู ง สำมำรถชำร์ จ
ไฟซ้ ำได้ถึง 500 ครั้ง
2. ได้บรรจุระบบป้ องกัน PCB สำหรับลิเธียมไอออนและ
ยังมี Smart MCU สำมำรถตรวจสอบสถำนะและ ควบคุม
กำรทำงำนของแบตเตอรี่ ยืดอำยุแบตเตอรี่ และเพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิภำพแบตเตอรี่
3. ได้ออกแบบวงจรพลังงำนที่มีคุณภำพสู งและ
ประสิ ทธิภำพในกำรชำร์ จอย่ำงรวดเร็ ว

4. วัสดุที่มีควำมปลอดภัย เพื่อป้ องกันกำรเผำไหม้ในขณะ
ใช้งำน
5. มีไฟ LED เพื่อบ่งบอกระดับแบตเตอรี่ ในขณะใช้งำน
จริ ง เพื่อให้ผใู ้ ช้สำมำรถรู ้สถำนะระดับของแบตเตอรี่
6. แบตเตอรี่ สำรอง AJ ใช้เทคโนโลยีกำรผลิตขั้นสู ง คือ
แบตเตอรี่ ลิเธียมไอออน ซึ่ งเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพสู ง
สำหรับคุณ
สำมำรถรองรับอุปกรณ์ ต่ำง ๆ
สำมำรถใช้กบั โทรศัพท์มือถือ, PSP, iPad, MP3 / MP4
ผ่ำนสำย USB ไม่ควรใช้แบตเตอรี่ สำรองกับอุปกรณ์อื่น ๆ
นอกเหนื อจำกที่ระบุ เนื่ องจำกระดับพลังงำนไม่เพียงพอ
เช่นโน๊ตบุค๊ ซึ่ งผูผ้ ลิตจะไม่รับผิดชอบใด ๆ

คำอธิบำย
① พอร์ ต Micro USB Input
② พอร์ ต USB Output
③ ไฟ LED แสดงระดับแบตเตอรี่
④ เปิ ด / ปิ ด

ขั้นตอนกำรใช้งำน
กำรชำร์ จไฟแบตเตอรี่ สำรอง
เริ่ มต้นกำรชำร์ จแบตเตอรี่ สำรอง
1) เปิ ดสวิตช์ไฟ ไฟ LED ติดสว่ำงเพื่อแสดงระดับ
แบตเตอรี่ และบ่งบอกถึงควำมจุที่เหลืออยูใ่ นปัจจุบนั
(หลังจำก 10 วินำที, ไฟ LED จะปิ ดโดยอัตโนมัติ) คุณ
สำมำรถชำร์ จได้ตำมต้องกำรของคุณ
2) กำรเชื่อมต่อสำย Micro USB เข้ำกับพอร์ ตของ
แบตเตอรี่ สำรอง
3) ทำกำรเชื่อมต่อพอร์ ต USB เข้ำกับเครื่ องคอมพิวเตอร์
หรื ออะแดปเตอร์ สำหรับชำร์ จ
4) ไฟ LED จะกระพริ บ ในระหว่ำงกำรชำร์จจนกระทัง่
แบตเตอรี่ เต็ม
>> ข้อมูลสำคัญ
แบตเตอรี่ สำรองไม่รองรับกำรชำร์ จทิง้ ไว้สักครู่ แล้วถอด
ออก อีกทั้งยังไม่สำมำรถเชื่อมต่อสำยทั้งเข้ำและออกได้ใน
เวลำเดียวกัน ซึ่ งจะส่ งผลต่อกำรใช้งำน หรื อทำให้ไม่
สำมำรถใช้งำนแบตเตอรี่ สำรองได้

กำรชำร์ จสำหรับโทรศัพท์มือถือ
1) เชื่อมต่อสำย USB เข้ำกับ Output พอร์ ตของแบตเตอรี่
สำรอง
2) เชื่อมต่อสำยอีกข้ำงเข้ำกับโทรศัพท์มือถือ
3) เปิ ดสวิตช์ไฟ, ไฟ LED ติดสว่ำง และเริ่ มกำรชำร์ จไฟ
เข้ำโทรศัพท์มือถือ
4) หลังจำกที่แบตเตอรี่ เต็ม ให้ถอดสำยชำร์จออก
หมำยเหตุ:
1 ให้เก็บแบตเตอรี่ ไว้ในที่แห้ง ห่ ำงไกลจำกสภำพแวดล้อม
ที่ช้ืนและวัสดุที่มีฤทธิ์กดั กร่ อน
2. ห้ำมใช้สำรเคมีและน้ ำยำทำควำมสะอำด ในกำรทำ
ควำมสะอำดแบตเตอรี่ สำรอง เพียงแค่ใช้ผำ้ แห้งนุ่ม ๆ
3. หำกไม่ได้ใช้งำนแบตเตอรี่ สำรองเป็ นเวลำนำนโปรด
ชำร์ จแบตเตอรี่ สำรองทุกสำมเดือน

ข้อมูลจำเพำะ
รุ่ น
PB-100S
ชนิดของแบตเตอรี่
ลิเธียมไอออน
ควำมจุของแบตเตอรี่
10000mAh
ประสิ ทธิภำพกำรแปลง
≧ 85%
แรงดันไฟฟ้ ำ Input
5V DC
แรงดันไฟฟ้ ำ output
5V DC
Input current
2A max
อุณหภูมิในกำรใช้งำน
-10 ℃ ~ 45 ℃
ขนำด
142.5 * 62.9 * 22.6cm
น้ ำหนัก
286g
มำตรฐำน: DB 35 / T 1314-2013

คำเตือนเพื่อควำมปลอดภัย
ห้ำมวำงแบตเตอรี่ สำรองในสภำพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง
กว่ำ 45 ℃, ไม่ควรวำงแบตเตอรี่ สำรองไว้บริ เวณที่มี
แสงแดดส่ องโดยตรงเปิ ดเผย และวำงไว้ใกล้ไฟ หรื อ
สภำพแวดล้อมอื่น ๆ ที่ร้อนมำกเกินไป
ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้แบตเตอรี่ สำรองตกกระแทก ขูดหรื อ
ขีดข่วน เพื่อมิให้แบตเตอรี่ สำรองได้รับควำมเสี ยหำย ให้
หยุดใช้งำน
ห้ำมเปิ ดหรื อซ่ อมแซมแบตเตอรี่ สำรองด้วยตนเอง
อำจเกิดควำมร้อนเล็กน้อยระหว่ำงกำรชำร์ จไฟที่นอ้ ยกว่ำ
45 ℃, ซึ่ งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภำพกำรทำงำน
ของแบตเตอรี่ สำรอง

