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OLULISED OHUTUSJUHISED
1� Tähelepanu
Ärge võtke seda toodet lennukisse.

2� Laadimise ohutus
1. Laadige toodet keskkonnatemperatuuril 0 °C kuni 40 °C (32 °F kuni 104 °F). Veenduge, et keskkond on kuiv ja 

ventileeritud. Laadimispinge ei tohi ületada ette nähtud pingevahemikku. Hoidke laadimise ajal tuleohtlikest 
materjalidest eemal.

2. Kasutage toote laadimiseks standardset laadimiskaablit, vahelduvvoolu toitekaablit ja muid tarvikuid. 
Mittestandardsete tarvikute kasutamine võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või muid vigastusi.

3. Pärast pikka kasutusaega võib toote temperatuur tõusta. Ärge laadige toodet kohe ja laske sellel enne 
laadimist toatemperatuurini jahtuda.

3� Liigutamise või hoiustamise juhised
1. Toote kaal on 6,5 kg, vältige kukkumisi ja lööke toote liigutamisel.
2. Hoiustage toode keskkonnatemperatuuril -20 °C kuni 45 °C (-4 °F kuni 113 °F). Toote hoiukohta tuleb 

hoida kuivana ja ventileerituna. Toode ei tohi kokku puutuda otsese päikesevalguse, tule ega muu sarnase 
soojusallikaga.

4� Hooldamine
1. Toote puhastamiseks ei tohi kasutada kemikaale või puhastusvahendeid. Kui toote pind või port on 

määrdunud, pühkige seda kuiva pehme lapiga.
2. Toote tööea pikendamiseks on akut soovitatav iga kolme kuu järel täielikult laadida.
3. Toode ja tarvikud võivad sisaldada väikeseid osi. Palun hoidke toode ja tarvikud laste eest kättesaamatus 

kohas. Lapsed võivad toodet ja selle tarvikuid tahtmatult kahjustada või väikseid osi neelata, põhjustades 
lämbumis- või muid ohte.

5� HOIATUSED
Toote kasutamisel tuleb alati rakendada elementaarseid ettevaatusabinõusid, mis hõlmavad järgmist:
Lugege enne toode kasutamist hoolikalt kõiki kasutusjuhendeid.
•	Vigastusohu vähendamiseks on vajalik hoolikas jälgimine, kui toodet kasutatakse laste läheduses.
•	Tootele ei tohi panna sõrmi ega käsi.
•	Ärge jätke toodet vihma või lume kätte.
•	Tootja poolt soovitamata või müümata toiteallika või laaduri kasutamine võib tekitada tulekahju, elektrilöögi või 

vigastuste riski.
•	Elektripistiku ja -juhtme kahjustamise ohu vähendamiseks tõmmake toote eemaldamisel pistikust, mitte 

juhtmest.
•	Ärge kasutage toodet üle selle nimiväljundi. Väljundi ülekoormus võib põhjustada tulekahju või vigastuste riski.
•	Ärge kasutage kahjustatud või muudetud toodet. Kahjustatud või muudetud aku võib käituda ootamatult ja 

põhjustada tulekahju, plahvatuse või vigastuse ohu.
•	Ärge kasutage toodet, kui selle juhe, pistik või väljundi kaabel on kahjustatud.
•	Toote lahtivõtmine on keelatud. Hoolduseks või remondiks tuleb see viia kvalifitseeritud hooldusesse. Valesti 

kokku pandud toode võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi riski.
•	Ärge lubage toote kokkupuudet tulega või kõrge temperatuuriga. Kokkupuude tulega või temperatuuriga üle 
130 °C	võib	põhjustada	plahvatuse.

•	Elektrilöögi ohu vähendamiseks eemaldage toiteplokk vooluvõrgust enne juhendatud hooldustööde alustamist.
•	HOIATUS	–	PLAHVATUSOHTLIKE	GAASIDE	OHT.

Aku plahvatusohu vähendamiseks järgige neid juhiseid ja juhiseid, mille on avaldanud aku tootja ning mis 
tahes seadme tootja, mida kavatsete aku läheduses kasutada. Vaadake üle nende toodete ja mootori 
hoiatusmärgistus.

•	ISIKUKAITSEGA	SEOTUD	ETTEVAATUSABINÕUD
Olge eriti ettevaatlik, et vähendada metallist tööriistade akule kukkumise ohtu. See võib tekitada sädeme või 
aku või muu elektrilise osa lühise, mis võib põhjustada plahvatuse.

•	Sisemise aku laadimisel töötage hästi ventileeritud kohas ja ärge piirake mingil viisil ventileerimist.
•	Väärkasutuse korral võib akudest eralduda akuvedelikku; vältige kokkupuudet. Kontakti korral loputage veega. 

Kui vedelik satub silma, pöörduge arsti poole. Akuvedelik võib põhjustada ärritust või põletushaavu.
•	Ärge lubage akupaki kokkupuudet tule või väga kõrge temperatuuriga. Kokkupuude tulega või temperatuuriga 

üle 130 °C võib põhjustada plahvatuse.
•	Seadet tohib hooldada ainult kvalifitseeritud tehnik, kasutades identseid varuosi. Sellisel juhul on tagatud toote 

ohutus.
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•	Ühendage väljundkaablid aku ja šassii külge, nagu allpool näidatud. Ärge kunagi laske väljundklambritel üksteist 
puudutada.

•	 : Vahelduvvool.

•	 : Alalisvool.
•	Hoiatus! Kasutada ainult siseruumides.
•	Aku kõrvaldamine tules või tulises ahjus, patarei mehaaniline purustamine või lõikamine, võib põhjustada 

plahvatuse.
•	Aku jätmine väga kõrge ümbritseva temperatuuriga keskkonda võib põhjustada plahvatuse või süttiva vedeliku/

gaasi lekkimise.
•	Aku kokkupuude väga madala õhurõhuga võib põhjustada plahvatuse või süttiva vedeliku/gaasi lekkimise.
•	Ärge visake toote akut ära ega jätke seda tule, vee või liigse kuumuse kätte.
•	Ärge suitsetage, süüdake tikku ega tekitage toote lähedal sädemeid.
•	Ärge kasutage seadet, kui toitejuhe või akukaablid on mingil viisil kahjustatud.
•	Ärge katke töötavat seadet ühegi esemega, sest see võib põhjustada ülekuumenemise.
•	Ärge laadige sisseehitatud akut üle.
•	Enne kasutamist kontrollige kõigi sisend-/väljundportide reitinguid.
•	Aku laadimiseks kasutage ainult spetsiaalset laadurit.
•	Laadige toote akut ainult hästi ventileeritavas avatud ruumis.
•	Päikeseenergiaga laadimise tõhusus võib varieeruda sõltuvalt erinevatest ilmastikutingimustest.
•	See toode sisaldab kaarleeki või sädemeid tekitada võivaid osi, mis ei tohi kokku puutuda ühegi tuleohtliku 

auruga.
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Ülevaade
1� Pakendi sisu

Kaasaskantav elektrijaam (1 tk) Päikesepaneeli laadimiskaabel (1 tk)

Auto laadimiskaabel (1 tk) AC-laadimiskaabel (1 tk) Kiirjuhend (1 tk)

Kaasaskantava elektrijaama välimus sõltub tegelikult ostetud mudelist.

2� Põhisisu

1
2

3
4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

12

1  USB väljundnupp 8  LCD-ekraan

2  USB-C väljund 9  DC-sisend

3  USB-A väljund (3 tk) 10  AC väljundnupp

4  DC väljundnupp  Vahelduvvoolu 230 V väljund (2 tk)

5  DC-väljund (2 tk)  Valgustuse nupp

6  Autopistiku laadimisväljund  Valgus

7  Käepide 14  AC-sisend
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LCD-ekraani juhend

1

2

3

4 5 76 8

12

11

10

9

LCD-ekraan ja nupu funktsioon

1   DC-laadimise indikaator DC-laadimine (kuni 200 W).

2  AC-laadimise indikaator AC-laadimine (kuni 80 W).

3  Voolu sisendvõimsus
Täieliku laadimiseni kuluv aeg tundides

4  Kõrge temperatuuri indikaator

[Kõrge temperatuuri hoiatus]: selle ikooni 
ilmumisel on soovitatav toote kasutamine 
lõpetada ja lasta sellel jahtuda, kuni ikoon 
kaob.

5  Madala temperatuuri indikaator
[Madala temperatuuri hoiatus]: selle ikooni 
ilmumisel on soovitatav toote kasutamine 
lõpetada, kuni ikoon kaob.

6  Aku tase
20%-40%-60%-80%-100%, tehke lühike vajutus 
ükskõik millisele nupule, et kontrollida 
võimsust.

7  Ülekoormuse ja lühise hoiatus

Kui mõni väljundportidest on ülekoormatud 
või lühises, kuvatakse see ikoon ja see vilgub 
1–2 sekundit. Ühendage koormus lahti ja 
vajutage vastavat nuppu, et eemaldada ikoon 
OL ja keelata väljund.

8  Patarei tühjenemise hoiatus Aku tase on 0%, aku tühjenemise ikoon 
vilgub laadimise meeldetuletamiseks.

9  Voolu väljundvõimsus
Aeg aku laadimiseks / järelejäänud aku tundides

10  USB väljundpordi indikaator

Vajutage üks kord, et lülitada sisse USB 
väljundnupp ja ilmub vastav ikoon.

 Kui selles pordis 30 sekundi jooksul 
laadimist ei toimu, kaob ikoon automaatselt.

11  DC väljundpordi indikaator Vajutage üks kord, et lülitada sisse DC 
väljundnupp ja ilmub vastav ikoon.

12  AC väljundpordi indikaator Vajutage üks kord, et lülitada sisse AC 
väljundnupp ja ilmub vastav ikoon.
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Elektrijaama laadimine
Märkus. Transportimisel ja hoiustamisel võib aku veidi tühjeneda.
Enne elektrijaama esimest korda kasutamist on soovitatav see täielikult laadida.

1� Toiteadapteriga laadimine
Laadige oma elektrijaama, ühendades selle toiteadapteriga seinakontakti (müüakse eraldi).

2� Päikesepaneeliga laadimine
Laadige oma elektrijaama, ühendades EZVIZ-i päikesepaneeli laadimiskaabliga (komplektis).

Kasutage elektrijaama laadimiseks EZVIZ-i päikesepaneeli. Kolmanda poole päikesepaneeli või adapteri kasutamisel 
veenduge, et pinge väljundvahemik on 10–30 V. EZVIZ ei vastuta teile endale ega teistele tekitatud vigastuste, 
tootekahjustuste ega varaliste kahjustuste eest, mis on põhjustatud seadme laadimiseks teiste päikesepaneelide 
kasutamisest.

3� Autos laadimine
Laadige oma elektrijaama auto väljundpordist auto laadimiskaabliga (komplektis).

4� AC laadimine
Laadige oma elektrijaama, ühendades selle seinakontakti AC-laadimiskaabliga (komplektis).
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Seadmete vooluallikana kasutamine
1� USB-laadimine

Lülitage sisse USB väljundnupp ja ühendage seadmed USB väljundportidega.

Pärast elektrijaama kasutamist ühendage elektrijaama juhtmed lahti ja vajutage toite säästmiseks nuppu USB 
väljundi väljalülitamiseks.

2� AC-laadimine
Lülitage sisse vahelduvvoolu väljundnupp ja ühendage oma seadmed vahelduvvoolu väljundportidega.

Pärast elektrijaama kasutamist vajutage nuppu, et lülitada toite säästmiseks AC väljund välja.
3� Autopistiku laadimine

Lülitage sisse DC väljundnupp ja ühendage oma seadmed autopistiku laadimise väljundpordiga.

Pärast elektrijaama kasutamist vajutage nuppu, et lülitada toite säästmiseks DC väljund välja.
4� DC 5521 pordiga laadimine

Lülitage sisse DC väljundnupp ja ühendage seadmed DC väljundpordiga.

Pärast elektrijaama kasutamist vajutage nuppu, et lülitada toite säästmiseks DC väljund välja.



7

Valgus
Vajutage valgustuse sisselülitamiseks üks kord valgustuse nuppu ja heleduse reguleerimiseks vajutage uuesti 
kuni 2 korda.
Valgustuse välja lülitamiseks vajutage uuesti valgustuse nuppu.

Tehniline kirjeldus
Tehnilisi andmeid võidakse muuta.

Mudel CN040

Värvus Must

Aku tüüp Liitium-ioon

Elemendi mahutavus 607,36 Wh (41,6 Ah / 14,6 V)

Sisend

DC7909 port 10–30 V  10 A 200 W max

AC-laadimisport 200 VAC ~ 264 VAC (80 W max)

Väljund

USB-A väljund 3 x 5 V 2,4 A(kokku 36 W max)

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

Autopistiku väljund 12–14 V 10 A (120 W max)

AC väljund 2 x 210 V~245 V (50 Hz) puhas siinusvoog

AC väljundvõimsus kokku 600 W max

Töötemperatuur

Laadimise temperatuur 32–104 °F (0–40 °C)

Tühjendustemperatuur 14–104 °F (-10-40 °C)

Võimsusjaotuse vorm

AC-laadur DC 7909 
SISEND DC5521*2 PD AC väljund USB-A Autopistiku 

väljund Koguvõimsus

Ainult laadimine 80 W 
(sisend) 200 W (sisend) / / / / / 280 W (sisend)

Ainult 
tühjakslaadimine

/ / / 60 W 
(väljund) 600 W (väljund) 36 W (väljund) 120 W 

(väljund) 816 W (väljund)

/ / 120 W (väljund) 60 W 
(väljund) 600 W (väljund) 36 W (väljund) / 816 W (väljund)

Laadimine ja 
tühjakslaadimine 
samal ajal

80 W 
(sisend) 200 W (sisend) / 60 W 

(väljund) 600 W (väljund) 36 W (väljund) 120 W 
(väljund)

280 W (sisend)
816 W (väljund)

80 W 
(sisend) 200 W (sisend) 120 W (väljund) 60 W 

(väljund) 600 W (väljund) 36 W (väljund) / 280 W (sisend)
816 W (väljund)
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Tõrkeotsing
Probleem Võimalikud põhjused Lahendused

Elektrijaama ei saa laadida

1.Toitekaabli ja vahelduvvoolu sisendpordi 
või pistikupesa vaheline ühendus on nõrk.

·Kontrollige, kas kaabel või pistik on 
katki või deformeerunud. 
·Kontrollige kaabli ja elektrijaama või 
pistikupesa vahelist ühendust.
·Puhastage pistikupesa kontaktid 
tolmust ja mustusest.

2.Auto laadimiskaabli ja DC sisendpordi 
või aku sigaretisüütaja vaheline ühendus 
on nõrk.

·Kontrollige, kas kaabel või pistik on 
katki või lahti.
·Kontrollige kaabli ja elektrijaama või 
auto sigaretisüütaja vahelist ühendust.
·Puhastage auto sigaretisüütaja 
kontaktid tolmust ja mustusest.

3.Mootor ei ole sisse lülitatud, nii et auto 
sigaretisüütajal puudub toide.

Käivitage auto mootor.

4.Päikesepaneeli ja DC sisendpordi 
vaheline ühendus on nõrk.

·Kontrollige, kas kaabel või konnektor 
on katki või lahti.
·Veenduge, et ühendus on kindel ja 
turvaline.

Elektrijaama väljund puudub

1.Elektriseadme toitekaabel ei ole 
ühendatud elektrijaama väljundporti.

·Kontroll ige, kas toitekaabel või 
elektr iseadme por t on katki  või 
deformeerunud.
·Veenduge, et ühendus on kindel ja 
turvaline.

2. DC/AC väljundnupp ei ole sees. Lülitage DC/AC väljundnupp sisse.

3. Ekraanile kuvatakse ikoon . Ühendage koormus lahti ja vajutage 
vastavat väljundi nuppu, et eemaldada 
ikoon OL. Kui ikoon kuvatakse endiselt, 
võtke ühendust klienditeenindusega.

Tühi ekraan (LCD)
1.Elektrijaam on tühjenenud. Proovige elektrijaama laadida.

2.Aku liigvoolu kaitse (OCP) mehhanism 
käivitub.
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