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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES
1� Atenção
Não transporte este produto num avião.

2� Segurança de carregamento
1. Carregue o produto a uma temperatura ambiental de 32 °F a 104 °F (0 °C a 40 °C). Certifique-se de que o 

ambiente é seco e ventilado. A tensão de carga não deve exceder a gama de tensão especificada. Mantenha-o 
afastado de materiais inflamáveis enquanto carrega.

2. Utilize um cabo de carregamento padrão para automóvel, cabo de alimentação CA e outros acessórios para 
carregar o produto. A utilização de acessórios não normalizados pode resultar em incêndio, choque elétrico 
ou outros danos pessoais.

3. Após um longo período de utilização, a temperatura do produto pode aumentar. Não carregue o produto 
imediatamente e deixe o produto arrefecer à temperatura ambiente antes de o carregar.

3� Instruções de mudança ou armazenamento
1. O peso do produto é de 3,62 KG, tenha cuidado para não deixar cair nem que ocorram colisões ao mover o 

produto.
2. Armazene o produto a uma temperatura ambiental de -4 °F a 113 °F (-20 °C a 45 °C). O local onde o produto 

for armazenado deve ser mantido seco e ventilado. O produto não deve ser exposto à luz solar direta, chama 
aberta ou uma fonte de calor semelhante.

4� Manutenção
1. Não utilize produtos químicos nem detergentes para limpar este produto. Se a superfície ou porta do produto 

estiver suja, limpe-a com um pedaço de pano seco e macio.
2. Para prolongar a vida útil do produto, recomenda-se que o produto seja totalmente carregado de 3 em  

3 meses.
3. O produto e os seus acessórios podem conter algumas pequenas peças. Mantenha o produto e os seus 

acessórios fora do alcance de crianças. As crianças podem danificar inadvertidamente o produto e os seus 
acessórios, ou engolir pequenas peças, sofrendo asfixia ou outros riscos de segurança.

5� AVISOS
Ao utilizar este produto, devem ser sempre seguidas as precauções básicas, incluindo o seguinte:
Leia todas as instruções antes de utilizar o produto.
•	Para reduzir o risco de ferimentos, é necessária uma supervisão atenta quando o produto é utilizado perto de 

crianças.
•	Não coloque os dedos ou as mãos no produto.
•	Não exponha o produto à chuva ou à neve.
•	A utilização de uma fonte de alimentação ou carregador não recomendado ou vendido pelo fabricante do 

produto pode resultar em risco de incêndio ou ferimentos de pessoas.
•	Para reduzir o risco de danos na ficha e no cabo elétrico, puxe pela ficha e não pelo cabo ao desligar o produto.
•	Não utilize o produto em excesso da sua classificação de produção. A sobrecarga pode resultar em risco de 

incêndio ou ferimentos em pessoas.
•	Não utilize o produto se estiver danificado ou modificado. As baterias danificadas ou modificadas podem 

apresentar um comportamento imprevisível que resulte em incêndio, explosão ou risco de ferimentos.
•	Não utilize o produto com cabo ou ficha danificada, ou um cabo de saída danificado.
•	Não desmonte o produto. Leve-o a um técnico de serviço qualificado quando for necessário algum serviço ou 

reparação. Uma montagem incorreta pode resultar num risco de choque elétrico ou incêndio.
•	Não exponha o produto a chama aberta nem a temperaturas altas. A exposição a incêndio ou a temperatura 

acima de 130 °C pode provocar explosão.
•	Para reduzir o risco de choque elétrico, desligue a fonte de alimentação da tomada antes de tentar qualquer 

manutenção instruída.
•	AVISO	–	RISCO	DE	GASES	EXPLOSIVOS.

Para reduzir o risco de explosão da bateria, siga estas instruções e as publicadas pelo fabricante da bateria 
e fabricante de qualquer equipamento que pretenda utilizar nas proximidades da bateria. Rever as marcas de 
aviso nestes produtos e no motor.



2

•	PRECAUÇÕES	PESSOAIS
Seja extremamente cauteloso para reduzir o risco de deixar cair alguma ferramenta metálica na bateria. Pode 
provocar faísca ou curto-circuito da bateria ou outra peça elétrica que possa causar explosão.

•	Ao carregar a bateria interna, trabalhe numa área bem ventilada e não restrinja a ventilação de nenhuma forma.
•	Em condições abusivas, o líquido pode ser ejetado da bateria; evite o contacto. Se ocorrer contacto 

acidentalmente, lave com água. Se o líquido entrar em contacto com os olhos, procure adicionalmente ajuda 
médica. O líquido projetado pela bateria pode provocar irritação ou queimaduras.

•	Não exponha uma fonte de alimentação a chama aberta nem a temperaturas excessivas. A exposição a incêndio 
ou a temperatura acima de 130 °C pode provocar explosão.

•	Solicite a manutenção por um técnico qualificado de reparação, utilizando apenas peças sobresselentes 
idênticas. Isto garante que a segurança do produto seja mantida.

•	Fixe os cabos de saída a uma bateria e chassis como indicado abaixo. Nunca permita que os grampos de saída 
se toquem entre si.

•	 : Corrente alternada.
•	 : Corrente contínua.
•	Aviso: Utilização exclusiva no interior.
•	A eliminação de uma pilha numa fogueira ou forno quente ou esmagamento ou corte mecânico de uma pilha 

pode resultar numa explosão.
•	Deixar a pilha num ambiente com temperaturas extremamente elevadas pode resultar numa explosão ou na 

fuga de líquido inflamável ou gás.
•	Uma pilha sujeita a pressão de ar extremamente baixa poderá resultar numa explosão de líquido inflamável ou 

gás.
•	Não elimine nem exponha a bateria do produto ao fogo, água ou calor excessivo.
•	Não fume, acenda fósforos ou provoque faíscas perto do produto.
•	Não utilize o produto se o cabo de alimentação ou os fios da bateria apresentarem quaisquer danos.
•	Não cubra o produto quando estiver em funcionamento com qualquer objeto que possa causar sobreaquecimento.
•	Não sobrecarregue a bateria incorporada.
•	Antes de utilizar o produto, verifique a classificação de todas as portas de entrada/saída.
•	Utilize apenas o carregador especificado para recarregar a bateria.
•	Carregue apenas a bateria do produto numa área aberta, bem-ventilada.
•	A eficiência do carregamento solar pode variar com base nas diferentes condições meteorológicas.
•	Este produto contém partes que provocam arcos voltaicos ou faíscas, e que não podem ser expostas a vapor 

inflamável.
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Descrição geral
1� Conteúdo da embalagem

Bateria portátil (x1) Cabo de carregamento do painel solar (x1)

Cabo de carregamento do automóvel (x1) Adaptador CA (x1) Guia de Início Rápido (x1)

O aspeto da bateria portátil está sujeito ao aspeto real da que comprou.

2� Apresentação

1
2

3
4

5

6

7

8

9

10

1  Botão de saída USB-A 7  Visor LCD

2  Saída USB-A (x3) 8  Entrada CC

3  Entrada/saída USB-C 9  Botão de saída CC

4  Botão de saída CA 10  Saída de carregamento da tomada do automóvel

5  Saída CA 230 V (x2)  Botão de luz

6  Pega  Luz
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Guia do ecrã LCD

1

2

4 5

3

6 7

8

9

Visor LCD e função de botão

Indicador de carga Acende ao carregar.

Indicador de falha
[As seguintes condições de falha]:
Proteção contra subtensão, sobretensão, 
curto-circuito, sobrecorrente.

Indicador de temperatura alta

[Alerta de temperatura alta]:
Quando este ícone aparece, indica que a 
bateria está carregada ou descarregada a 
alta temperatura.

 Recomenda-se que pare de utilizar a 
bateria e que a deixe arrefecer até que o 
ícone desapareça.

Indicador de porta USB-C
Quando este ícone aparece, indica que 
está a carregar ou a descarregar na porta 
USB-C.

Indicador da porta de saída USB-A

Prima uma vez para ligar o botão de saída 
USB e apresentar o ícone correspondente.

 Se não houver carga nesta porta dentro 
de 30 segundos, o ícone desaparece 
automaticamente.

Indicador de porta de saída CA Prima uma vez para ligar o botão de saída 
CA e apresentar o ícone correspondente.

Indicador de porta de saída CC Prima uma vez para ligar o botão de saída 
CC e apresentar o ícone correspondente.

Indicador de bateria restante 20%-40%-60%-80%-100%

Indicador de porta de saída aberta Ligar qualquer porta de saída apresenta 
o ícone.
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Recarregar a sua bateria
Nota: A energia da bateria pode perder-se ligeiramente durante o transporte e armazenamento.
Antes de utilizar a bateria pela primeira vez, recomenda-se que a carregue completamente.

1� Recarga através de CA 
Recarregue a sua bateria, ligando-se a uma tomada de parede com o adaptador CA (incluído).

2� Recarga através de painel solar
Recarregue a sua bateria, ligando a um painel solar EZVIZ com o cabo de carregamento do painel solar 
(incluído).

Utilize	o	painel	 solar	EZVIZ	para	 recarregar	a	bateria.	Para	utilizar	um	painel	 solar	de	 terceiros,	 certifique-se	de	que	a	
gama de tensão de saída é de 5-24 V. A EZVIZ não será responsável por quaisquer danos para si ou de terceiros, danos 
no produto ou danos materiais causados pela utilização de outros painéis solares para recarregar este dispositivo.

3� Recarga através de automóvel
Recarregue a sua bateria, ligando a uma porta de saída de automóvel com o cabo de carregamento do 
automóvel (incluído).

4� Recarga através de USB-C
Recarregue a sua bateria, ligando-se a uma tomada de parede com um adaptador de alimentação USB-C.

O adaptador de alimentação USB-C deve ser comprado separadamente.
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Alimentação do seu dispositivo
1� Carregamento por USB

Ligue o botão de saída USB-A e ligue os seus dispositivos às portas de saída USB.

Após utilizar a bateria, desligue os fios da central e prima para desligar o botão de saída USB-A para poupar 
energia.

2� Carregamento por CA
Ligue o botão de saída CA e ligue os seus dispositivos às portas de saída CA.

Após utilizar a bateria, prima para desligar o botão de saída CA para poupar energia.

3� Carregamento por tomada do automóvel
Ligue o botão de saída CC e ligue os seus dispositivos à porta de saída de carregamento da tomada do 
automóvel.

Após utilizar a bateria, prima para desligar o botão de saída CC para poupar energia.
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Luz
Prima o botão Luz uma vez para ligar a luz, e prima novamente até 2 vezes para alternar o nível o brilho.
Prima novamente o botão Luz para desligar a luz.

Especificações
Especificações sujeitas a alterações.

Modelo CN032

Cor Preto

Tipo de bateria Ião de lítio

Capacidade da célula 313,17 Wh (28,6 Ah/10,95 V)

Entrada

Porta DC5521 5-24 V  2 A 48 W Máx.

Saída USB-C PD 5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A (60W Máx)

Saída

Saída USB-A 3 x 5V 2,4A (Total 30W Máx)

Saída USB-C PD 5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A (60W Máx)

Saída por tomada de automóvel 9~12,6 V 10 A

Saída CA 2 x 210 V~245 V (50 Hz) Onda Pura Seno

Potência de saída CA total 300 W Máx

Temperatura de funcionamento

Temperatura de carregamento 32- 104 °F (0-40 °C)

Temperatura de descarga 14-104 °F (-10-40 °C)

Formulário de distribuição de potência

Entrada 
DC5521 USB-C PD Saída CA Saída USB-A

Saída por 
tomada de 
automóvel

Potência total

Apenas 
carregamento

48 W (Entrada) / / / / 48 W (Entrada)

/ 60 W 
(Entrada) / / / 60 W (Entrada)

Apenas 
descarga

/ 60 W (Saída) / 30 W (Saída) 120 W (Saída) 210 W (Saída)

/ 15 W (Saída) 300 W (Saída) 15 W (Saída) / 330 W (Saída)
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Entrada 
DC5521 USB-C PD Saída CA Saída USB-A

Saída por 
tomada de 
automóvel

Potência total

Carregar e 
descarregar ao 
mesmo tempo

48 W (Entrada) / / 30 W (Saída) /
48 W (Entrada)
30 W (Saída)

/ 60 W 
(Entrada) / 30 W (Saída) /

60 W (Entrada)
30 W (Saída)

Resolução de problemas
Problema Causas possíveis Soluções

Não é possível carregar a bateria

1. A ligação entre o cabo de 
alimentação e a porta de entrada 
CA ou a tomada de rede é 
deficiente.

•	Verifique se o cabo ou ficha 
se encontram partidos ou 
deformados. 

•	Verifique a ligação entre o cabo e a 
bateria ou tomada.

•	Limpe qualquer pó ou sujidade nos 
pontos de contacto da tomada.

2. A ligação entre o cabo de 
carregamento de automóvel e a 
porta de entrada CC ou o isqueiro 
do automóvel é fraca.

•	Verifique se o cabo ou ficha se 
encontram partidos ou soltos.

•	Verifique a ligação entre o cabo e a 
bateria ou o isqueiro do automóvel.

•	Limpe qualquer pó ou sujidade nos 
pontos de contacto do isqueiro do 
automóvel.

3. O motor não foi ligado, pelo que 
não há energia para o isqueiro do 
automóvel.

Ligue o motor do automóvel.

4. A ligação entre o painel solar e a 
porta de entrada CC é fraca.

•	Verifique se o cabo ou o conector 
se encontram partidos ou soltos.

•	Certifique-se de que a ligação se 
encontra apertada e segura.

A bateria não tem saída

1. O cabo de alimentação da bateria 
não está ligado à porta de saída da 
bateria.

•	Verifique se o cabo de alimentação 
ou a porta do dispositivo elétrico 
se encontram partidos ou 
deformados.

•	Certifique-se de que a ligação se 
encontra apertada e segura.

2. O botão de saída CC/CA não está 
ligado.

Ligue o botão de saída CC/CA.

3. A porta de saída CA/saída de 
tomada automóvel/USB-C não 
consegue descarregar.

Verifique se a bateria está a 
recarregar, em caso afirmativo, 
desligue a recarga.

Ecrã em branco (LCD)

A bateria ficou sem energia. Tentar recarregar a bateria.

É acionado o mecanismo de proteção 
contra corrente excedente (OCP) da 
bateria.
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