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TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
1� Huomio
Älä kuljeta tätä tuotetta lentokoneessa.

2� Latausturvallisuus
1. Lataa tuote ympäristölämpötilassa, jonka lämpötila on 0–40 °C. Varmista, että ympäristö on kuiva ja 

ilmastoitu. Latausjännite ei saa ylittää määritettyä jännitealuetta. Pidä latauksen aikana erossa syttyvistä 
materiaaleista.

2. Käytä tuotteen lataamiseen tavallista auton latausjohtoa, vaihtovirtajohtoa ja muita lisävarusteita. Muiden 
kuin vakiomallisten lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai muita henkilövahinkoja.

3. Pitkän käytön jälkeen tuotteen lämpötila voi nousta. Älä lataa tuotetta heti ja anna tuotteen jäähtyä 
huoneenlämpötilaan ennen lataamista.

3� Siirto- tai varastointiohjeet
1. Tuotteen paino on 6,5 kg, varo tuotteen putoamista ja osumista mihinkään tuotetta siirrettäessä.
2. Varastoi tuote ympäristölämpötilassa -20–45 °C. Paikka, jossa tuotetta säilytetään, on pidettävä kuivana ja 

ilmastoituna. Tuotetta ei saa altistaa suoralle auringonvalolle, tulelle tai vastaavalle lämmönlähteelle.

4� Kunnossapito
1. Älä käytä kemikaaleja tai puhdistusaineita tämän tuotteen puhdistamiseen. Jos tuotteen pinta tai liitäntä on 

likainen, pyyhi se kuivalla, pehmeällä liinalla.
2. Tuotteen käyttöiän pidentämiseksi on suositeltavaa ladata tuote täyteen 3 kuukauden välein.
3. Tuote ja sen lisävarusteet saattavat sisältää pieniä osia. Pidä tuote ja sen lisävarusteet poissa lasten 

ulottuvilta. Lapset voivat vahingossa vahingoittaa tuotetta ja sen lisävarusteita tai niellä pieniä osia, mikä voi 
aiheuttaa tukehtumisen tai muita turvallisuusvaaroja.

5� VAROITUKSET
Tätä tuotetta käytettäessä on aina noudatettava perusvarotoimia, mukaan lukien seuraavat:
Lue kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.
•	Loukkaantumisvaaran pienentämiseksi on tarpeen valvoa tarkasti, kun tuotetta käytetään lasten lähellä.
•	Älä työnnä sormia tai käsiä tuotteen sisään.
•	Älä altista tuotetta sateelle tai lumelle.
•	Sellaisen virtalähteen tai laturin käyttö, jota tuotteen valmistaja ei suosittele tai myy, voi aiheuttaa palo- tai 

henkilövahinkojen vaaran.
•	Vähentääksesi pistokkeen ja johdon vaurioitumisvaaraa vedä pistokkeesta eikä johdosta, kun irrotat tuotteen 

pistorasiasta.
•	Älä käytä tuotetta yli sen nimellistehon. Nimellisarvoa suuremmat ylikuormitukset voivat aiheuttaa tulipalon tai 

henkilövahinkojen vaaran.
•	Älä käytä tuotetta, joka on vaurioitunut tai jota on muutettu. Vaurioituneet tai muutetut akut voivat käyttäytyä 

arvaamattomasti, mikä voi aiheuttaa palovaaran, räjähdyksen tai loukkaantumisvaaran.
•	Älä käytä tuotetta vaurioituneella johdolla tai pistokkeella tai vaurioituneella lähtöjohdolla.
•	Älä pura tuotetta. Vie se pätevälle huoltohenkilölle, kun huoltoa tai korjausta tarvitaan. Virheellinen 

uudelleenkokoaminen voi aiheuttaa palo- tai sähköiskuvaaran.
•	Älä altista tulelle tai korkeille lämpötiloille. Altistaminen tulelle tai yli 130 °C:n lämpötilalle voi aiheuttaa 

räjähdyksen.
•	Sähköiskuvaaran pienentämiseksi irrota tehonlähde pistorasiasta, ennen kuin yrität mitään ohjeiden mukaista 

huoltoa.
•	VAROITUS	–	RÄJÄHTÄVIEN	KAASUJEN	VAARA.

Akun räjähdysvaaran pienentämiseksi noudata näitä ohjeita sekä akun valmistajan ohjeita ja sellaisten 
laitteiden valmistajien julkaisemia ohjeita, joita aiot käyttää akun läheisyydessä. Tarkista näissä tuotteissa ja 
moottorissa olevat varoitusmerkinnät.

•	HENKILÖKOHTAISET	VAROTOIMET
Ole erityisen varovainen, ettei akun päälle putoa metallityökalua. Se saattaa kipinöidä tai oikosulkea akun tai 
muun sähköisen osan, mikä voi aiheuttaa räjähdyksen.

•	Kun lataat sisäistä akkua, työskentele hyvin ilmastoidussa tilassa äläkä rajoita ilmanvaihtoa millään tavalla.
•	Väärästä käytöstä johtuen saattaa akusta vuotaa nestettä; vältä kosketusta. Jos kosketus tapahtuu vahingossa, 

huuhtele vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, hakeudu lisäksi lääkäriin. Akusta purkautuva neste voi aiheuttaa 
ärsytystä tai palovammoja.

•	Älä altista akkua tulelle tai liian korkealle lämpötilalle. Altistaminen tulelle tai yli 130 °C:n lämpötilalle voi 
aiheuttaa räjähdyksen.
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•	Anna huoltotoimenpiteet pätevän korjaajan tehtäväksi, joka käyttää ainoastaan identtisiä varaosia. Näin 
varmistetaan tuotteen turvallisuuden säilyminen.

•	Kiinnitä lähtöjohdot akkuun ja runkoon alla esitetyllä tavalla. Älä koskaan anna lähtöliitinten koskettaa toisiaan.

•	 : vaihtovirta.

•	 : tasavirta.
•	Varoitus: vain sisäkäyttöön.
•	Paristojen tai akkujen hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai paristojen tai akkujen mekaaninen 

murskaaminen tai leikkaaminen voi johtaa räjähdykseen.
•	Paristojen tai akkujen jättäminen erittäin kuumaan ympäristöön voi johtaa räjähdykseen tai syttyvän nesteen tai 

kaasun vuotamiseen.
•	Paristojen tai akkujen altistaminen erittäin matalalle ilmanpaineelle voi johtaa räjähdykseen tai syttyvän nesteen 

tai kaasun vuotamiseen.
•	Älä hävitä tuotetta polttamalla tai upottamalla tai altista sitä tulelle, vedelle tai liialliselle kuumuudelle.
•	Älä tupakoi, sytytä tulitikkua tai aiheuta kipinöitä tuotteen lähellä.
•	Älä käytä tuotetta, jos virtajohto tai akkukaapelit ovat vaurioituneet millään tavalla.
•	Älä peitä käytössä olevaa tuotetta millään, sillä se voi aiheuttaa ylikuumenemisen.
•	Älä lataa sisäänrakennettua akkua liikaa.
•	Tarkista ennen käyttöä kaikkien tulo-/lähtöporttien luokitukset.
•	Käytä akun lataamiseen vain määriteltyä laturia.
•	Lataa tuotteen akkua vain hyvin tuuletetussa, avoimessa tilassa.
•	Aurinkolatauksen tehokkuus voi vaihdella eri sääolosuhteiden mukaan.
•	Tämä tuote sisältää valokaaren tuottavia tai kipinöiviä osia, joita ei saa altistaa syttyville höyryille.
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Yleiskatsaus
1� Pakkauksen sisältö

Kannettava virta-asema (x1) Aurinkopaneelin latauskaapeli (x1)

Autolatauskaapeli (x1) AC-latauskaapeli (x1) Pika-aloitusopas (x1)

Kannettavan virta-aseman todellinen ulkonäkö riippuu ostamastasi tuotteesta.

2� Perustiedot

1
2

3
4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

12

1  USB-lähtöpainike 8  LCD-näyttö

2  USB-C-lähtö 9  DC-tulo

3  USB-A-lähtö (x3) 10  AC-lähtöpainike

4  DC-lähtöpainike 	AC	230 V	-lähtö	(x2)

5  DC-lähtö (x2)  Valopainike

6  Auton pistorasian latauslähtö  Valo

7  Kahva 14  AC-tulo
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LCD-näytön opas

1

2

3

4 5 76 8

12

11

10

9

LCD-näytön ja painikkeiden toiminta

1   DC-latauksen merkkivalo DC-lataus	(enintään	200 W).

2  AC-latauksen merkkivalo AC-lataus	(enintään	80 W).

3  Nykyinen tuloteho
Aika täyteen latautumiseen tunneissa

4  Korkean lämpötilan merkkivalo
[Korkean lämpötilan hälytys]: Kun tämä 
kuvake näkyy, lopeta tuotteen käyttö ja anna 
sen jäähtyä, kunnes kuvake häviää.

5  Matala lämpötilan merkkivalo
[Matalan lämpötilan hälytys]: Kun tämä 
kuvake näkyy, lopeta tuotteen käyttö, kunnes 
kuvake häviää.

6  Jäljellä oleva akun varaus
20 %	–	40 %	–	60 %	–	80 %	–	100 %,	tarkista	
kapasiteetti painamalla mitä tahansa painiketta 
lyhyesti.

7  Ylikuormitus- ja oikosulkuhälytys

Jos jokin lähtöportti on ylikuormittunut tai 
oikosulussa, tämä kuvake näkyy ja vilkkuu 
1–2 sekuntia.	Kytke	kuorma	 irti	 ja	paina	
vastaavaa painiketta ylikuormakuvakkeen 
poistamiseksi ja lähdön poistamiseksi käytöstä.

8  Akun alhaisen varaustason hälytys
Akun	kapasiteetti	 on	0 %,	 akun	alhaisen	
varaustason symboli vilkkuu muistutukseksi 
lataamisesta.

9  Nykyinen lähtöteho
Latausaika / jäljellä oleva akun varaus tunneissa

10  USB-lähtöportin merkkivalo

Yksi painallus kytkee USB-lähtöpainikkeen 
päälle ja näyttää vastaavan kuvakkeen.

 Jos portista ei ladata 30 sekunnin 
kuluessa, kuvake häviää automaattisesti.

11  DC-lähtöportin merkkivalo Yksi painallus kytkee DC-lähtöpainikkeen 
päälle ja näyttää vastaavan kuvakkeen.

12  AC-lähtöportin merkkivalo Yksi painallus kytkee AC-lähtöpainikkeen 
päälle ja näyttää vastaavan kuvakkeen.
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Virta-aseman lataaminen
Huomautus: Akun varaus voi hieman laskea kuljetuksen ja varastoinnin aikana.
Virta-asema on suositeltavaa ladata täyteen ennen sen ensimmäistä käyttökertaa.

1� Lataaminen verkkolaitteella
Lataa virta-asema kytkemällä se pistorasiaan verkkolaitteella (ostettava erikseen).

2� Lataus aurinkopaneelilla
Lataa virta-asema liittämällä se EZVIZ-aurinkopaneeliin aurinkopaneelin latauskaapelilla (sisältyy 
toimitukseen).

Käytä EZVIZ-aurinkopaneelia virta-aseman lataamiseen. Jos käytät kolmannen osapuolen aurinkopaneelia tai sovitinta, 
varmista, että lähtöjännitealue on 10–30 V. EZVIZ ei ole vastuussa mistään sinulle tai muille aiheutuneista vammoista 
tai tuote- tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat muiden aurinkopaneelien käyttämisestä tämän laitteen lataamiseen.

3� Lataaminen autossa
Lataa virta-asema liittämällä se auton lähtöporttiin autolatauskaapelilla (sisältyy toimitukseen).

4� AC-lataus
Lataa virta-asema kytkemällä se pistorasiaan AC-latauskaapelilla (sisältyy toimitukseen).
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Laitteidesi lataaminen
1� USB-lataus

Kytke USB-lähtöpainike päälle ja liitä laitteet USB-lähtöportteihin.

Kun olet käyttänyt virta-asemaa, irrota virta-aseman johdot ja sammuta USB-lähtöpainike painamalla sitä virran 
säästämiseksi.

2� AC-lataus
Kytke AC-lähtöpainike päälle ja liitä laitteet AC-lähtöportteihin.

Kun et enää käytä virta-asemaa, sammuta AC-lähtöpainike painamalla sitä virran säästämiseksi.
3� Auton pistorasiasta lataaminen

Kytke DC-lähtöpainike päälle ja liitä laitteet auton pistorasian latauslähtöporttiin.

Kun et enää käytä virta-asemaa, sammuta DC-lähtöpainike painamalla sitä virran säästämiseksi.
4� DC 5521 -portista lataaminen

Kytke DC-lähtöpainike päälle ja liitä laitteet DC-lähtöporttiin.

Kun et enää käytä virta-asemaa, sammuta DC-lähtöpainike painamalla sitä virran säästämiseksi.
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Valo
Paina valopainiketta kerran kytkeäksesi valon päälle ja paina uudelleen enintään kaksi kertaa vaihtaaksesi eri 
kirkkauksien välillä.
Kytke valo pois päältä painamalla valopainiketta uudelleen.

Tekniset tiedot
Tekniset tiedot voivat muuttua.

Malli CN040

Väri Musta

Akkutyyppi Litium-ioni

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

Tulo

DC7909-portti 10–30 V	 	10 A	200 W	maks.

AC-latausportti 200 VAC	~	264 VAC	(80 W	maks.)

Lähtö

USB-A-lähtö 3	x	5 V 2,4 A	(yhteensä	36 W	maks.)

USB-C-lähdön virransyöttö 5 V 3 A	/	9 V 3 A	/	12 V 3 A	/	15 V 3 A	/	20 V 3 A	(60 W	maks.)

Auton pistorasian lähtö 12–14 V	10 A	(120 W	maks.)

AC-lähtö 2	x	210 V	–	245 V	(50 Hz),	puhdas	siniaalto

AC-kokonaislähtöteho 600 W	maks.

Käyttölämpötila

Latauslämpötila 0–40 °C	(32–104 °F)

Purkulämpötila −10–40 °C	(14–104 °F)

Virtataulukko

AC-laturi DC 7909 -TULO DC5521*2 PD AC-lähtö USB-A
Auton 
pistorasian 
lähtö

Kokonaisteho

Vain lataus 80 W	(tulo) 200 W	(tulo) / / / / / 280 W	(tulo)

Vain purku

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

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

Lataus ja purku 
samanaikaisesti

80 W	(tulo) 200 W	(tulo) / 60 W	(lähtö) 600 W	(lähtö) 36 W	(lähtö) 120 W	(lähtö) 280 W	(tulo)
816 W	(lähtö)

80 W	(tulo) 200 W	(tulo) 120 W	(lähtö) 60 W	(lähtö) 600 W	(lähtö) 36 W	(lähtö) / 280 W	(tulo)
816 W	(lähtö)
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Vianmääritys
Ongelma Mahdolliset syyt Ratkaisut

Virta-asemaa ei voi ladata

1.Virtajohdon ja AC-tuloportin tai 
verkkovirtapistorasian välinen yhteys 
on huono.

·Tarkista, onko johto tai pistoke rikki 
tai vääntynyt. 
·Tarkista kaapelin ja virta-aseman tai 
pistorasian välinen liitäntä.
·Puhdista pistorasian kosketuspinnat 
pölystä ja liasta.

2.Autolatauskaapelin ja DC-tuloportin 
tai auton tupakansytyttimen välinen 
yhteys on huono.

·Tarkista, onko kaapeli tai pistoke 
rikki tai löystynyt.
·Tarkista kaapelin ja virta-aseman 
tai auton tupakansytyttimen välinen 
liitäntä.
·Puhdista auton tupakansytyttimen 
kosketuspinnat pölystä ja liasta.

3.Moottoria ei ole käynnistetty, joten 
auton tupakansytyttimeen ei tule virtaa.

Käynnistä auton moottori.

4.Aurinkopaneelin ja DC-tuloportin 
välinen yhteys on huono.

·Tarkista, onko kaapeli tai liitin rikki 
tai löystynyt.
·Varmista, että liitäntä on kunnollinen.

Virta-asemasta ei tule lähtövirtaa

1.Sähkölaitteen virtajohtoa ei ole 
liitetty virta-aseman lähtöporttiin.

· Ta r k i s t a ,  o n k o  v i r t a j o h t o  t a i 
sähkölaitteen portti rikki tai vääntynyt.
·Varmista, että liitäntä on kunnollinen.

2. DC/AC-lähtöpainiketta ei ole kytketty 
päälle.

Kytke DC/AC-lähtöpainike päälle.

3. -kuvake näkyy. Kytke kuorma irti ja paina vastaavaa 
lähtöpainiketta ylikuormakuvakkeen 
poistamiseksi. Jos kuvake näkyy 
edelleen, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Musta näyttö (LCD)
1.Virta-asemasta on loppunut virta. Yritä ladata virta-asema.

2.Akun ylivirtasuojamekanismi (OCP) 
on käynnistynyt.
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