Removable power bank

* In Smart Version

X1

* In Smart Version

X1

Digital

Digital

* In Smart Version

נוסעים חכם

להשאיר את
לכל מקום שנרצה¨ החלק הקשה הוא scale
אנחנו חיים היום בעולם ללא גבולות ויכולים לנסוע scale
הנוחות של הבית מאחור Æמבחינתנו לנסוע חכם זה אומר לא להשאיר שום דבר מאחור Æלשם כך הכנו
אתם
עבורכם את כל הדרוש כדי לחבר אתכם לאנשים החשובים לכם¨
נוסעים* Weight
indicated
שאליהםis for
למקומות illustration
only
ולמטלות הנדרשות מכם Æהמוטו שלנו הוא ’כל מה שחשוב בא אתכם‘Æ
מבחר המוצרים שלנו כולל מזוודות משולבות בסוללת גיבוי לטעינת  USBורכיבים חכמים נוספים כמו
משקל דיגיטלי לזירוז תהליך הבידוקÆ
לפרטים נוספים¨ אנא היכנסו לאתר האינטרנט שלנו בכתובת∫ Æwww.Rollink.com
27" Mid size

21" Carry On

10 kg
22 lbs

80 cm
" 31 3/8

39 cm
"15 1/4

21.6 cm
" 8 1/2

*³½º¶³ÀÇ±°

½·³¿°´½¾Á
¿¸³Ã¸»È»¾É

½»ÆÈ
¸»·¸±¸²

*¼º»È³Ã´ÁÉ³ÉÇ°¶¼Á¯²´»Ä»½´½**²°»°³È¶½³»¯´³Ç´¸¯°¾¸¸´Å½³»ÆÈ½³

עיצוב עמיד וקל משקל
מזוודות אמורות לפנק אבל לא להיות מפונקותÆ
הן נגררות ומשתפשפות¨ מושלכות לתא המטען
ונזרקות אל המסוע¨ כך או כך הן צפויות לחטוף
חבטות מכל הכיוונים Æמעטפת קשיחה וטקסטורה
עמידה בפני שחיקה ייתנו לכם שקט נפשיÆ
המזוודות שלנו תוכננו בדקדקנות והן מיוצרות
מתערובת פוליפרופילן מיוחדת המבטיחה את
האיכות הגבוהה ביותר Æכל מוצרינו עוברים
בדיקות מעבדה המיועדות להבטיח את עמידותן
בנזקי העולם שבחוץÆ
פרטי הבדיקות להלןÆ
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55 cm
" 21 1/2

*³½º¶³ÀÇ±°

X1

28.2 cm
" 11

33 cm
" 12 7/8

*³½º¶³ÀÇ±°

X1

30 kg
66 lbs

48 cm
" 18 3/4

30 kg
66 lbs

מוצרי ® Rollinkמיוצרים בישראל באיכות הגבוהה ביותר כדי לתת מענה לכל צרכי המטייל והנוסע Æאנו
עושים את כל המאמצים כדי לעצב ולתכנן מוצרים אמינים ועמידים לנסיעות תכופות Æאנו גאים להעניק
לקהילת הנוסעים אחריות מוגבלת ל ≠∞ ±שנים¨ ובכלל זה אחריות מקיפה לשנה ואחריות לשנה מיום
הרכישה עבור הרכיבים האלקטרוניים בדגמים הרלוונטיים Æאנו עומדים מאחורי כל מוצרינו ומחזיקים
במדיניות המשקפת את ההבנה העמוקה שלנו בנוגע לצורך של הנוסע באמינותÆ
האחריות מתייחסת לבעלים המקורי ומפורטת במלואה באתר האינטרנט שלנו בכתובת∫ www.Rollink.
com

לנקוט בכל הצעדים הנדרשים כדי לספק ללקוחותינו מוצרים ללא פגם בעיצוב¨ בחומרים ובעבודה¨ כך
שתוכלו ליהנות ממוצריRollink.Travel Smart Æ
לספק לכם שירות במקרה הבלתי סביר של פגם בייצור¨ בחומרים או בעבודה¨ או במקרה של הופעת
פגם במסגרת תקופת האחריות Æאתם מוזמנים ליצור קשר עם הספקים המורשים המופיעים באתר
האינטרנט שלנו בכתובת  Æwww.Rollink.comלקבלת טיפול הולם יש להציג את הקבלה¨ חשבונית
הרכישה או המספר המופיע על גבי המזוודה ©אם קיים®Æ

½À´·½»³¸»Á»¼¸¯É

55 cm
" 21 1/2

®

אנו מתחייבים∫

31" Large

68.6 cm
" 26 7/8

 ≠ ROLLINKנוסעים בביטחון

½»ÆÈ
¸»·¸±¸²

תנאי האחריות מופיעים במלואם בעמוד ∞ ±ומפורטים באתר שלנו בכתובת  www.Rollink.comלעיונכםÆ
במסגרת השמירה על חזון הנסיעות המקיף של ® Rollinkכספקית מובילה של מוצרים ושירותים
למטיילים¨ נמשיך לפתח פתרונות חדשניים עבור הקהילה הגלובלית של נוסעי ® ÆRollinkנשמח להיות
אתכם בקשר ולשמוע את דעתכם בפלטפורמת המעורבות לצרכן בכתובת  ¨www.Rollink.comשם
תוכלו גם לתעד את הרכישה¨ להעלות את חשבונית הקנייה ולשמור את הספרות שבחרתם עבור קוד
המנעול שלכם לצורך שימוש עתידיÆ

שירות
לקבלת שירות או תיקון¨ אנא פנו אלינו בטלפון ±∑∞∞≠∑∞≠∂∞≠±µ
או בכתובת מייל contact@Rollink.com

הוכחת רכישה
אנא שמרו את חשבונית הרכישה המקורית כהוכחה לרכישה ולהיקף הכיסוי המגיע לכם במסגרת תנאי
האחריותÆ

לנוחיותכם¨ ניתן לתעד את תאריך הרכישה ולשמור עותק של החשבונית לשימוש עתידי¨
בכתובת  www.Rollink.comלשימוש בשירות¨ אנא מלאו את פרטיכם והעלו לאתר
עותק קריא וברור של חשבונית הקנייה Æפה גם ניתן להזין ולשמור את הקוד שבחרתם
למנעול קוד לשימוש עתידיÆ
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ROLLINK . TRAVEL SMART. LEAVE NOTHING BEHIND

הגדרת קוד במנעול קומבינציה

®

Æהפעלה ושינוי הקומבינציה
É¸Ã´ÆÀ»·¼´¸¿¸½´»¯É¸²¸
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הפעלה ושינוי הקומבינציה
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TRAVEL SENTRY™
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¹ºÁ¸±½²´Æ³

¼´Æ½°´Ç½È¯¿¯
²´Æ´³µ¾ºÈ¶´·°
¹»È¼¸ÅÃ¶»³È¸±
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Ç¸µ¶³»È¸È²¶³²´Æ³É¯Á´°Æ»¸²º
¸Ç´Æ½³°Å½»

¸Ç´Æ½³²´Æ°¯»´Á°Æ¿È¾´Ç¶¯³²´Æ°È½ÉÈ³»´²¸ÃÆ³³¸Å¿¸°½´Æ³É¯ÀÃ¯»´ÅÇÉÈ³¯°³¼ÁÃ°
À½Ç´¸¯°¹º»É´²Á´¸½³É´°¸É°È½ÉÈ³»¾É¸¿¼ºÉ´¸¶´¿»²´Æ³É¯¼´ÈÇ»Ä»½´½
www.Rollink.comÉ°´Éº°Æ¿¸»´Ç»È·¿Ç·¿¸¯³ÇÉ¯°¸²¸ÉÁÈ´½¸È»²´Æ³É¯¼´ÈÇ»¾É¸¿ÂÀ´¿°
ÇÈ¯Ç·À½¶ÉÃ½É´ÁÅ½¯°¶´ÉÃ»É´¸¯ÈÇ³Ã´ÁÉ³³²È°¾´¶·°³É´¸´ÈÇ¶´Æ»»ÆÃ´À½´¿¿¸¯¾º»´¶ÉÃ½°¹Ç´Å¾¸¯
É´¸¿´¶·°É´Æ¸²°¹Ç´Å»ÈÇ²¿Ç°²³´³²¸½°¼É´ÈÇ°
edfblmxgq{ojycammpfhijbe{fjfzyjdjmsxdbjemfh{ujemkmzedfblmyzuao Travel Sentry® Approvedmzyzfaomfsqobzfojze
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הוצאת סוללת הגיבוי

É»»´ÀÉ¯¾´Á·»Ä»½´½³Á¸À¿³½³Çµ¶°
³¯°³³Á¸À¿»³¿º³º¸´°¸±³
¯¿¯ÉÃ»È¿³»»´À¯¸³´µ¸´°¸±É»»´À
É¯¯¸Å´³»¸²º¼¸¯°³¼¸²ÁÅ³Ç¶¯´°ÆÁ
³¿¸Á·¹Ç´Å»³²´´µ½³½³»»´À³

¸³¯°³³Ç´Å°³²´´µ½³É¯¶¸¿³»È

1

סוג סוללה∫ ליתיום פולימר  Øקיבולת∫ ∞∞∞¨∞±
≥∑Wh ¨mAh
דגם∫ BST ≠ ∞πππ
מתח כניסה∫  Ø 5V - 2Aמתח יציאה∫ 5V - 2.1A
זמן טעינה∫  ≥≠¥שעות  Øמחזור חיים∫ ∞∞ µמחזורי
טעינה מלאים של סוללת הגיבוי
הערה חשובה∫ על מנת להימנע מגרימת נזק
לשקע הטעינה יש להקפיד על הכנסת ראש
ה≠ USBבכיוון הנכוןÆ
יש לחבר את ראש ה≠ USBשל כבל הטעינה
לשקע  USBבמחשב או למטען  USBמתאים אחרÆ
נורית החיווי
הנורית תהבהב לסירוגין כשסוללת הגיבוי נטענת
או נפרקת כדי לתת אינדיקציה לקיבולת הנותרת
של הסוללהÆ
הבהוב  ≤ ¨≤µ•←∞ ∫±הבהובים∫ ≥ ¨µ∞•←≤µ
הבהובים∫ ∞ ¥ ¨∑µ•←µהבהובים∫ Æ±∞∞•←∑µ
כשהסוללה מלאה לחלוטין¨ נורית החיווי דולקת
קבוע¨ סימן לסיום הטעינה Æזמן הטעינה מפריקה
מלאה עד טעינה מלאה עומד על כ≠ ≥≠¥שעותÆ

אזהרה∫

»¶¼¸²²Å³¸¿È½³½¸¿ÃÄ

2

¯¶´Ä¶³¸²¸»Á¾¸¸´Å½È¼´Æ½°µ
´³Å´¶³Â´»È»¸²º¾Á·½³É¯¼Ç³

3

CLICK
¼´Æ½»´Ç¸µ¶³»»Æ

מפרט∫

אזהרות היצרן∫
 ®±אין לחבר את שני קצוות כבל הטעינה המצורף
לסוללת הגיבוי היות שהדבר יגרום נזק למכשירÆ
≤® במהלך הטעינה¨ מתחממת סוללת הגיבוי¨
הדבר תקין שכן הטעינה מייצרת כמות קטנה של
חום Æבמקרה של התחממות יתר וØאו זיהוי ריח
חריג¨ יש להפסיק מיידית את השימוש בסוללת
הגיבויÆ
≥® במקרה של זיהוי נזילה מסוללת הגיבוי¨ יש
להפסיק את השימוש באופן מיידי Æאם הנוזל בא
במגע עם העור או הבגדים¨ יש לשטוף אותם מיד
במים נקייםÆ
®¥אין להפיל¨ לפרק או לקצר את סוללת הגיבוי
באמצעות כבל ה≠ USBאו כל חפץ מתכתי אחרÆ
 ®µאין לטבול את סוללת הגיבוי במיםÆ
∂® אין למשוך כוח מכל מקור אחר למעט חיבור
ה≠ÆUSB
∑® אין להשאיר את סוללת הגיבוי במקומות
ששוררת בהם טמפרטורה גבוהה או באור שמש
ישיר Æיש לאפשר לסוללה אוורור הולםÆ
∏® אין לזרוק את סוללת הגיבוי לאשÆ
 ®πיש להרחיק מתינוקות וילדים קטניםÆ
∞ ®±אין להפעיל את סוללת הגיבוי בידיים רטובות
או בתנאי רטיבותÆ
 ®±±אין לנקב את כיסוי הסוללהÆ
≤ ®±במקרה של בעיה או פגם בסוללת הגיבוי¨ יש
להפסיק מיידית את השימוש בה ולהימנע מלתקן
אותה באופן עצמאי Æפריט פגום יש להחזיר לספק
המורשהÆ

אין לנסות לטעון את סוללת הגיבוי מיציאת
ה≠ ÆUSBהדבר עלול לגרום נזק הן לסוללת הגיבוי
והן למקור הכוח המחובר אליהÆ
טעינת מכשירים
סוללת הגיבוי מיועדת לטעינה של כל טלפון
סלולרי תואם  ¨USBרוב הטלפונים החכמים
והמכשירים הניידים שיש להם כניסת ÆDC -5V
©ייתכנו שינויים בדגמים שונים®Æ
חברו את כבל טעינת ה≠ USBהמצורף או כבל
מתאים אחר שהגיע עם המכשיר הנייד ליציאת
ה≠ USBשל סוללת הגיבויÆ
חברו את הצד השני של הכבל למכשיר והטעינו
אותוÆ
בסיום הטעינה¨ נתקו את כבל הטעינה מסוללת
הגיבוי ומהמכשירÆ

תאימות לבדיקות רשות התקשורת הפדרלית
© ®FCCוהצהרת היצרן ©הצהרת תאימות Æ®CE
סוללות בתקן ≥ÆUN ≥∏Æ
תאימות לתקן ≥≥ IEC/EN ∂≤±תאימות
אלקטרומגנטית לציוד רדיו ולשירותי רדיו ©Æ®EMC
תאימות לתקן  RoHSהאירופאי ©ההנחיה להגבלת
חומרים מסוכנים®Æ

RoHS
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מטען מובנה ≠ מחוברים גם בדרכים

משקל דיגיטלי מובנה
נוסעים בקלות

¶»¼¸¸Ã¸ÅÃÀ¼¸½±²»Á±´¿³µÆ
¯¿¯ ·¸ÇÃ» ¸·¿´´»Ç ¼¯³ ´Æ²°
¼ÉÈºÇÈ¼¸´À½³

המשקל המובנה במזוודות  Rollinkיסייע לכם להימנע
מעיכובים בבידוק לטיסה ומעלויות בגין משקל עודף
במזוודה Æכברירת מחדל¨ המשקל נמדד בקילוגרמיםÆ
כדי לעבור לפאונד יש ללחוץ על הלחצן 'Æ'menu
®

X1

X1

*³½º¶³ÀÇ±°

1

1

לחצן הפעלהØכיבוי

2

É¸²¸³É¯´½¸Ç³
É¸Ã´ÆÀ»·³
¼Æ´½½¾Á·½³
½³¸É¶É
לחצן יחידה

2

»É¯É´¿¸²Á°¼¸Ç³»È¸¾Á·½»³È¸±´³¶¸ÉÃ
¾±½³¸´À¸º

1

KG

3

LB

2

»¶¸³»»´À³°Å½É¯Æ´²°»ÉÇÈÃ¯½»´±Á³¾Å¶»³»Á³Å

É¯¸Å¸¹Ç²É¿Á·¿³½ÅÁ¸´°¸±³É»»´À
½ÀÂÇ´Å½³³¿¸Á·³»°º´USB³

4

יש להדליק לפני ההרמה
כדי לוודא שהקריאה היא ∞Æ
עכשיו יש להרים את
המזוודה ולהחזיק אותה
למעלה עד לקבלת קריאה
יציבה של המשקלÆ

²¸¸¿³Ç¸Èº½³É¯¾´Á·»¾É¸¿ÉÁº
¶ÉÀ¸¿º» USB³»°ºÉ¯´Ç°
´Á¸±ÉÈ²Á²¸¸¿³Ç¸Èº½°USB³
»³¸´ÅÇ³³¿¸Á·³É½Ç

 ¼¸¿´È¼¸½±²°¼¸¸´¿¸È´¿ºÉ¸¸¼¸²¸¸¿¼¸¿´Ã»·»ÈÉ´¯»½É´¿¸Á·²ÁÉÇÈÃ¯½³mAh»ÈÉ»´°¸Æ¼ÁÁ¸±½¾Á·½³

5

3

1

2

3

ÉÃ»È¿¸´°¸±É»»´À

¶É¯´¸´°¸±³É»»´À°USB³É¯¸Å¸»USB³»°ºÉ¯´Ç°
´¯²´Ç¸Æ°»½È¶³ÁÆÈ»Ç°´¶½³¼¯É½»´À¸¿º³¸¿È³´²Å
 Ç¸Æ°»½È¶³ÁÆÈ» USB¼¯É½¼ºÉ´ÈÇ°È¸È
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