Pioneer Series
Manual do Usuário

bem-vindo

To download this user manual in a different language Visit :
www.rokpak.com/manuals.
Pour télécharger ce manuel de l’utilisateur dans une autre
langue, rendez-vous sur: www.rokpak.com/manuals.

Para descargar este manual de usuario en otro idioma,
www.rokpak.com/manuals.

Per scaricare questo manuale utente in un’altra lingua,
visita : www.rokpak.com/manuals.

Para baixar este manual do usuário em outro idioma,
acesse www.rokpak.com/manuals.
Wenn Sie dieses Benutzerhandbuch in einer anderen
Sprache herunterladen möchten, besuchen Sie
www.rokpak.com/manuals.

Visit our website www.RokPak.com or our
social media pages

facebook.com/officialrokpak twitter.com/officialrokpak

instagram.com/officialrokpak

Para mais informações visite: www.rokpak.com/manuals
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ACCESSORIES
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1. Mosquetão
2. 3ft. Alsa com Fivela
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Características da Série Pioneer
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1. Sistema de Deteção de Água
2. Painel Solar Ultra Rápido
3. Múltiplos Pontos para
Segurança
4. Trincos Fáceis de Abrir
5. Lampe DEL

6. Smart USB
10. Botão Toque Suave
7. Micro USB
Ligar / Desligar para
8. Lanterna LED
Exteriores
9. LED Azul Indicador de 11. Sistema Refletor
Carga Solar
Electroliticamente
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LCD
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O Botão Ligar / Desligar ativa a luz traseira LCD, da carga e a
lanterna interior
*Consulte a página 7 para entender a função de carga / *Consulte a página 8 para
entender o funcionamento do LCD / *Consulte a página 9 para ver como funciona a
lanterna
1. Status de Entrada
2. Ativar/desativar SOS Automático/Manual
3. Indicadores de Energia da Bateria

4. Status de Saída 1
5. Status de Saída 2
6. Botão LIGAR/DESLIGAR da
Lanterna para Interiores
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Como Carregar a Sua Série Pioneer
Para Carregar Por Cabo USB :

Conecte o cabo USB incluído junto a seu RokPak e conecte a outra extremidade do
cabo a uma fonte elétrica como um carregador de parede, de um automóvel, ou um
computador. Se vê “IN” no mostrador do LCD a bateria está a ser carregada.

Para Carregar Através de Painel Solar :

Exponha o Painel Solar a qualquer fonte luminosa. O Indicador LED de cor Azul na
parte exterior da caixa vai ativar-se uma vez que o painel solar seja exposto à luz
do sol ou a quase qualquer outra fonte de luz.
Verifique a Duração da Bateria observando o LCD. Pressione o botão Ligar / Desligar para ativar a luz de trás do LCD.

TIP : A série Pioneer o RokPak carrega-se ao ser exposta a
quase qualquer tipo de fonte luminosa, mas a Luz do Sol é
a que a carrega mais rapidamente.
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Carregar Dispositivos USB
Também há 2 portas USB disponíveis para carregar dispositivos. Simplesmente
encaixe o seu dispositivo compatível com USB e o carregamento iniciará automaticamente.
Cada porta USB está etiquetada OUT1 e OUT2. Quando uma Porta USB está em uso
o LCD mostrará qual das portas USB está em uso.

PORAS SMART USB
Cada porta USB é capaz de determinar quanta energia é necessária para carregar o
seu dispositivoe.

DISPOSITIVOS COMPATÍVEIS
Quase qualquer dispositivo USB pode ser carregado com o RokPak. Os dispositivos
compatíveis incluem mas não estão limitados a smartphones, tablets, dispositivos
de GPS, câmaras, reprodutores de MP3, relógios inteligentes, pulseiras fitness, etc.

Para mais informações visite www.rokpak.com para consultar
manuais de especificações para produtos específicos.
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Lanternas Interiores e Exteriores
LANTERNA LED PARA INTERIORES
Para Ativar : Pressione e mantenha pressionado o botão On/Off localizado próximo
do LCD. Isto irá ativar a lanterna interior.
Para Desativar : Pressione e mantenha pressionado o botão On/Off localizado no
LCD até que a lanterna se apague.

LANTERNA DE 5 LEDs PARA EXTERIORES
Para Ativar : Pressione o botão On/Off localizado na parte exterior do RokPak ao
lado da lanterna.

Funções :

Esta lanterna tem 4 funções (Baixa, Alta, Intermitente, SOS). Pressione o botão On/
Off uma vez para ativar a função Alta. Cada vez que o botão On/Off é pressionado o
próximo tipo de função irá ativar-se .

Para Desativar :

Pressione o botão On/Off localizado na parte exterior do RokPak perto da lanterna
até que se apague. O utilizador deverá alternar entre as várias funções e esperar
que se apague.

9
Para mais informações visite: www.rokpak.com

Função SOS
O RokPak está equipado com um sensor que ativa a lanterna de 5 LEDs ao entrar
em modo SOS. O tipo standar de sinal internacional de vai continuar enquanto o
sensor estiver sumerso na água.
Carregado totalmente o sinal SOS durará mais de 200 horas. Se há luz solar para
recarregar a bateria o sinal SOS pode durar mais.
A função SOS também pode ser ativada pressionando o botão On/Off exterior 3
vezes (3X).
Isto é muito útil em muitas e diferentes situações incluindo estar encalhado numa
área selvagem ou de um lado da estrada. A função SOS LED vai permitir que o
propietario possa ser visto e assim encontrado com mais facilidade. Permitindo que
quem o procura ou quem passar por lá identifique a localização do seu proprietário
e pessa ajuda.

Opção Manual :
A função SOS Automática pode ser desativada. Há um interruptor On / Off localizado á esquerda do LCD.
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Armazenamento e Limpeza
ARMAZENAMENTO
O RokPak está concebido para trabalhar em temperaturas que vão desde -20° C
and 80° C.
Para assegurar que a bateria do seu RokPak dure a maior quantidade de tempo é
possível guardá-la em lugares de temperatura entre -5 ºC e 45 ºC quando não está
em uso.

LIMPIEZA
Para limpar o LCD, use um algodão sem pelos. Evite que se acumule humidade em
áreas abertas. No utilize produtos de limpeza de janelas, de sala, sprays com aerossóis, dissolventes, álcool, amónio, nem substâncias abrasivas para limpar o LCD.
Limpe o LCD de imediato se entrar em contacto com qualquer contaminante que
possa causar manchas, como tinta, corantes, maquilhagem, comida, óleos ou
outros.
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Garantia e Suporte
Garantia
Este produto tem uma Garantia Limitada de 1 Ano a contar desde a data da sua
compra. Por favor visite www. rokpak.com/warranty para obter mais informações.
Guarde uma cópia do recibo da sua compra como comprovativo da mesma. Assegure-se de registar o seu produto em RokPak.com. Ao não o fazer e/ou não fornecer
prova de compra pode anular a garantia.

MANUSEAMENTO
Não desmonte, esmague, dobre, deforme ou perfure o produto. Não use o RokPak
se foi danificado—por exemplo, se o produto está partido, rompido ou danificado
pela acção da água.
O RokPak é à prova de ágia até 1 metro de altura de imersão por 30 minutos
quando está fechado correctamente. Os parafusos devem ser bem fechados. Se o
vedante for partido ou danificado não o utilize perto de água.

Uso com outros dispositivos USB
Não carregue dispositivos USB se estão danificados de qualquer forma.
Informação Regulamentar
Este produto está certificado conforme as seguintes norma:
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