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VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR
1� Obs
Ta inte med den här produkten ombord på ett flygplan.

2� Laddningssäkerhet
1. Ladda produkten i en temperatur av 32 °F till 104 °F (0 °C till 40 °C). Se till att omgivningen är torr och 

ventilerad. Laddningens spänning ska inte överskrida den angivna gränsen. Håll borta från lättantändligt 
material under laddning.

2. Använd en vanlig billaddningskabel, AC-strömkabel och andra tillbehör för att ladda produkten. Användning 
av tillbehör som inte är av standardtyp kan resultera i brand, elstötar eller andra personskador.

3. Produktens temperatur kan stiga efter en lång period av användning. Ladda inte produkten omedelbart, utan 
låt den svalna till rumstemperatur innan du laddar den.

3� Instruktioner för att flytta eller förvara
1. Produkten väger 3,62 kg, så se upp för att ramla och slå dig när du flyttar produkten.
2. Förvara produkten i en temperatur av -4 °F till 113 °F (-20 °C till 45 °C). Platsen där produkten förvaras ska 

hållas torr och ventilerad. Produkten ska inte utsättas för direkt solljus, eld eller liknande värmekällor.

4� Underhåll
1. Använd inte kemikalier eller rengöringsmedel för att rengöra den här produkten. Om produktens yta eller port 

är smutsig ska du torka den med en torr, mjuk trasa.
2. För att utöka produktens livslängd rekommenderas att du laddar den full var tredje månad.
3. Produkten och dess tillbehör kan innehålla smådelar. Håll produkten och dess tillbehör utom räckhåll för barn. 

Barn kan oavsiktligt skada produkten och dess tillbehör, eller svälja smådelar, vilket kan orsaka kvävning eller 
andra säkerhetsrisker.

5� VARNINGAR
Grundläggande säkerhetsåtgärder ska alltid följas när den här produkten används, inklusive följande:
Läs alla instruktioner innan du använder produkten.
• För att minska skaderisken krävs noggrann uppsyn när produkten används i närheten av barn.
• För inte in fingrar eller händer i produkten.
• Utsätt inte produkten för regn eller snö.
• Användning av en strömkälla eller laddare som inte rekommenderas eller säljs av produktens tillverkare kan 

resultera i risk för brand eller personskador.
• För att minska risken för skador på kontakten och sladden ska du hellre dra i kontakten än i sladden när du 

kopplar ur produkten.
• Använd inte produkten så att den överskrider sin uteffekt. Om uteffekten överskrids finns risk för brand och 

personskador.
• Använd inte produkten om den har blivit skadad eller modifierad. Skadade eller modifierade batterier kan uppvisa 

ett oväntat beteende som resulterar i brand, explosion eller skaderisk.
• Använd inte produkten om sladden, kontakten eller utgångskabeln är skadad.
• Plocka inte isär produkten. Ta med den till kvalificerad servicepersonal när service eller reparation behövs. Om 

den sätts ihop på fel sätt finns risk för brand eller elstötar.
• Utsätt inte produkten för eld eller höga temperaturer. Om det utsätts för eld eller temperaturer över 130 °C kan 

det orsaka en explosion.
• För att minska risken för elstötar ska du dra ut batteripaketet ur utgången innan något underhåll utförs.
•	VARNING	–	RISK	FÖR	EXPLOSIVA	GASER.

För att minska risken för batteriexplosion ska du följa dessa instruktioner och de som publicerats av 
batteritillverkaren och tillverkaren av all utrustning du avser att använda i närheten av batteriet. Gå igenom 
varningsmärken på dessa produkter och på motorn.

•	PERSONLIGA	SÄKERHETSÅTGÄRDER
Var extra noga med att minska risken för att ett metallverktyg tappas på batteriet. Gnistor kan uppstå, eller så 
kan batteriet eller andra elektriska delar kortslutas och orsaka en explosion.

• När du laddar det inre batteriet ska du arbeta i ett välventilerat område och inte begränsa ventilationen på något 
sätt.

• Under svåra förhållanden kan vätska läcka ur batteriet; undvik kontakt. Skölj omedelbart med vatten om någon 
kontakt råkar uppstå. Sök dessutom läkarhjälp om vätska kommer i kontakt med ögonen. Vätska från batteriet 
kan orsaka irritation eller brännskador.

• Utsätt inte ett batteripaket för eld eller överdrivet hög temperatur. Om det utsätts för eld eller temperaturer över 
130 °C kan det orsaka en explosion.
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• Underhåll ska utföras av en kvalificerad reparatör som bara använder identiska reservdelar. Detta garanterar att 
produktens säkerhet upprätthålls.

• Fäst utgångskablarna vid ett batteri eller ett chassi enligt vad som anges nedan. Låt aldrig utgångsklämmorna 
vidröra varandra.

• : Växelström.
• : Likström.
• Varning: Endast för inomhusbruk.
• Batterier ska inte kasseras i eld eller en varm ugn, eller mekaniskt krossas eller kapas, då detta kan leda till 

explosion.
• Lämna inte ett batteri i en omgivande miljö med extremt hög temperatur som kan resultera i en explosion eller 

läckage av brandfarlig vätska eller gas.
• Utsätt inte batterier för extremt lågt lufttryck, då detta kan leda till explosion eller läckage av brandfarlig vätska 

eller gas.
• Släng inte produktbatteriet och utsätt det inte för eld, vatten eller överdriven värme.
• Rök inte, tänd inte en tändsticka och orsaka inte gnistor i närheten av produkten.
• Använd inte produkten om nätsladden eller batterikablarna är skadade på något sätt.
• Täck inte över produkten med något föremål medan den är i drift eftersom detta kan orsaka överhettning.
• Ladda inte det inbyggda batteriet för mycket.
• Kontrollera märkdata för alla in-/utgångsportar innan du använder dem.
• Använd endast en särskild, dedikerad laddare för att ladda batteriet.
• Ladda endast produktens batteri i ett öppet, välventilerat område.
• Solcellsladdningens effektivitet kan variera beroende på väderförhållandena.
• Denna produkt innehåller delar med ljusbågar eller gnistor och bör inte utsättas för brandfarliga ångor.
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Översikt
1� Innehåll i förpackningen

Bärbar kraftstation (1 st.) Kabel för laddning av solpanel (1 st.)

Bilens laddningskabel (1 st.) AC-adapter (1 st.) Snabbstartsguide (1 st.)

Det bärbara kraftverkets utseende är beroende av det som du har köpt.

2� Grundläggande information

1
2

3
4

5

6

7

8

9

10

1  USB-A-utgångsknapp 7  LCD-skärm

2  USB-A-utgång (3 st.) 8  DC-ingång

3  USB-C-ingång/utgång 9  Knappen för likströmsutgång

4  Knapp för växelströmsutgång 10  Laddningsutgång för bilkontakt

5  AC 230 V utgång (2 st.)  Ljusknapp

6  Handtag  Ljus
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Guide till LCD-skärmen

1

2

4 5

3

6 7

8

9

LCD-skärm och knappfunktion

Indikator för laddning Tänds när laddning pågår.

Standard Indikator
[Följande feltillstånd]:
Skydd mot underspänning, överspänning, 
kortslutning och överström.

Indikator för hög temperatur

[Varning för hög temperatur]:
När den här ikonen visas indikerar den att 
kontrollpanelen laddas eller laddas ur vid 
hög temperatur.

 Vi rekommenderar att du slutar 
använda kraftstationen och låter den 
svalna tills ikonen försvinner.

USB-C-port Indikator
När den här ikonen visas indikerar den att 
det pågår en laddning eller urladdning i 
USB-C-porten.

USB-A-utgångsport Indikator

En enda tryckning för att slå på USB-
utgångsknappen och visa motsvarande 
ikon.

 Om det inte finns någon laddning på 
denna port inom 30 sekunder försvinner 
ikonen automatiskt.

AC-utgångsport Indikator
Ett tryck för att slå på 
växelströmsutgångsknappen och visa 
motsvarande ikon.

DC-utgångsport Indikator
Ett enda tryck för att slå på DC-
utgångsknappen och visa motsvarande 
ikon.

Återstående batteri Indikator 20%-40%-60%-80%-100%

Öppen utgångsport Indikator När du slår på en uttagsport visas ikonen.
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Laddning av din Power Station
Observera: Batteriet kan tappa lite kraft under transport och förvaring.
Innan du använder Power Station för första gången rekommenderas det att du laddar den helt och hållet.

1� Laddning från elnätet 
Ladda din Power Station genom att ansluta den till ett vägguttag med växelströmsadaptern (ingår).

2� Laddning av solpanel
Ladda kraftstationen genom att ansluta den till en EZVIZ-solpanel med laddningskabeln till solpanelen (ingår).

Använd EZVIZ solpanel för att ladda kraftstationen. Om du använder en solcellspanel från tredje part, se till att 
utgångsspänningen är 5-24 V. EZVIZ ansvarar inte för eventuella skador på dig själv eller andra, skador på produkter eller 
egendom som orsakas av att andra solpaneler används för att ladda den här enheten.

3� Laddning i bilen
Ladda kraftstationen genom att ansluta den till bilens utgångsport med bilens laddkabel (ingår).

4� USB-C-laddning
Ladda din power station genom att ansluta den till ett vägguttag med en USB-C-strömadapter.

USB-C-strömadapter måste köpas separat.
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Strömförsörjning av dina enheter
1� Laddning via USB

Slå på USB-A-utgångsknappen och anslut dina enheter till USB-utgångsportarna.

När du har använt kraftstationen ska du koppla bort kablarna från kraftstationen och trycka på USB-A-
utgångsknappen för att stänga av den för att spara ström.

2� AC-laddning
Slå på växelströmsutgångsknappen och anslut dina enheter till växelströmsutgångsportarna.

När du har använt kraftstationen trycker du på växelströmsutgångsknappen för att stänga av den och spara 
ström.

3� Laddning från ett biluttag
Slå på DC-utgångsknappen och anslut dina enheter till biluttagets laddningsutgångsport.

När du har använt kraftstationen trycker du på knappen för likströmsutgång för att stänga av den och spara 
energi.
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Ljus
Tryck på ljusknappen en gång för att tända ljuset och tryck på den igen upp till två gånger för att växla mellan 
ljusstyrkorna.
Tryck på knappen Ljus igen för att släcka ljuset.

Specifikationer
Specifikationerna kan ändras.

Modell CN032

Färg Svart

Batterityp Litiumjon

Cellkapacitet 313,17 Wh (28,6 Ah/10,95 V)

Ingång

DC5521-port 5-24 V  2 A 48 W Max.

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

Utgång

USB-A-utgång 3 x 5 V 2,4 A (totalt 30 W Max)

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

Bilkontaktutgången 9~12,6 V 10 A

AC-utgång 2 x 210 V~245 V (50 Hz) ren sinusvåg

Total AC-utgångseffekt 300 W Max

Drifttemperatur

Laddningstemperatur 32- 104°F (0-40°C)

Temperatur vid lossning 14-104°F (-10-40°C)

Form för kraftdistribution

Ingång 
DC5521 USB-C PD AC-utgång USB-A-

utgång Bilkontaktutgången Total effekt

Endast 
belastning

48 W (ingång) / / / / 48 W (ingång)

/ 60 W (ingång) / / / 60 W (ingång)

Endast 
ansvarsfrihet

/ 60 W 
(utgång) / 30 W 

(utgång) 120W (utgång) 210W 
(utgång)

/ 15W (utgång) 300W 
(utgång) 15W (utgång) / 330W 

(utgång)
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Ingång 
DC5521 USB-C PD AC-utgång USB-A-

utgång Bilkontaktutgången Total effekt

Laddning och 
urladdning på 
samma gång

48 W (ingång) / / 30 W 
(utgång) /

48 W (ingång)
30 W (utgång)

/ 60 W (ingång) / 30 W 
(utgång) /

60 W (ingång)
30 W (utgång)

Felsökning
Problem Möjliga orsaker Lösningar

Kan inte ladda kraftverket

1. Anslutningen mellan strömkabeln och 
växelströmsingången eller nätuttaget är 
dålig.

• Kontrollera om kabeln eller 
kontakten är trasig eller böjd. 

• Kontrollera anslutningen mellan 
kabeln och elstationen eller 
kontakten.

• Rengör alla damm och smuts från 
kontaktpunkterna på kontakten.

2. Anslutningen mellan bilens laddningskabel 
och bilens likströmsingång eller cigarettändare 
är dålig.

• Kontrollera om kabeln eller 
kontakten är trasig eller lös.

• Kontrollera anslutningen mellan 
kabeln och bilens elcentral eller 
cigarettändare.

• Rengör damm och smuts från 
kontaktpunkterna på bilens 
cigarettändare.

3. Motorn har inte startats, så det finns ingen 
ström till cigarettändaren.

Starta bilmotorn.

4. Anslutningen mellan solpanelen och DC-
ingångsporten är dålig.

• Kontrollera om kabeln eller 
kontakten är trasig eller lös.

• Kontrollera att anslutningen är tät 
och säker.

Kraftverket har ingen 
produktion

1. Den elektriska apparatens strömkabel är inte 
ansluten till kraftstationens utgångsport.

• Kontrollera om elkabeln eller 
porten till den elektriska enheten är 
trasig eller deformerad.

• Kontrollera att anslutningen är tät 
och säker.

2. Knappen för DC/AC-utgången är inte 
påslagen.

Slå på knappen för DC/AC-utgång.

3. Växelströmsutgången/bilkontaktutgången/
USB-C-utgången kan inte laddas ur.

Kontrollera om kraftstationen laddas, 
koppla i så fall bort den.

Svart skärm (LCD)

Kraftverket börjar få slut på ström. Prova att ladda Power Station.

Batteriets överströmsskydd (OCP) har utlösts.
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