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BELANGRIJKE VEILIGHEIDINSTRUCTIES
1� Pas op
Neem dit product niet mee in een vliegtuig.

2� Oplaadveiligheid
1. Laad het product op bij een omgevingstemperatuur van 0 °C tot 40 °C. Zorg dat de omgeving droog en 

geventileerd is. De oplaadspanning mag het gespecificeerde spanningsbereik niet overschrijden. Houd het 
product tijdens het opladen uit de buurt van brandbare materialen.

2. Gebruik een standaard auto-oplaadkabel, AC-stroomkabel en andere accessoires om het product op te laden. 
Het gebruik van niet-standaard accessoires kan leiden tot brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel.

3. Na langdurig gebruik kan de temperatuur van het product stijgen. Laad het product niet onmiddellijk op en 
laat het product afkoelen tot kamertemperatuur alvorens het op te laden.

3� Verplaatsings- en opslaginstructies
1. Het product weegt 6,5 kg. Laat het niet vallen en pas op met stoten bij het verplaatsen van het product.
2. Sla het product op bij een omgevingstemperatuur van -20 °C tot 45 °C. De plaats waar het product wordt 

opgeslagen moet droog en geventileerd zijn. Het product mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, 
vuur of een soortgelijke warmtebron.

4� Onderhoud
1. Gebruik geen chemicaliën of reinigingsmiddelen om dit product te reinigen. Als het oppervlak of de poort van 

het product vuil is, veeg het dan af met een droge, zachte doek.
2. Om de levensduur van het product te verlengen, wordt aanbevolen het product om de 3 maanden volledig op 

te laden.
3. Het product en de accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd het product en de accessoires 

buiten het bereik van kinderen. Kinderen kunnen het product en de accessoires per ongeluk beschadigen of 
kleine onderdelen inslikken, wat verstikking of andere veiligheidsrisico's kan veroorzaken.

5� WAARSCHUWINGEN
Bij het gebruik van dit product moeten altijd basisvoorzorgsmaatregeleen in acht worden genomen, waaronder de 

volgende:
Lees alle instructies voordat u het product gebruikt.
•	Om het risico van letsel te beperken, is nauwlettend toezicht noodzakelijk wanneer het product in de nabijheid 

van kinderen wordt gebruikt.
•	Steek geen vingers of handen in het product.
•	Stel het product niet bloot aan regen of sneeuw.
•	Het gebruik van een niet door de fabrikant van het product aanbevolen of verkochte voeding of oplader kan 

leiden tot brandgevaar of letsel aan personen.
•	Om het risico van beschadiging van de stekker en het snoer te beperken, dient u bij het loskoppelen van het 

product aan de stekker te trekken in plaats van aan het snoer.
•	Gebruik het product niet boven zijn nominale waarde. Overbelasting boven de nominale waarde kan leiden tot 

brandgevaar of letsel aan personen.
•	Gebruik het product niet als het beschadigd of gewijzigd is. Beschadigde of gewijzigde batterijen kunnen 

onvoorspelbaar gedrag vertonen met brand, explosie of kans op letsel tot gevolg.
•	Gebruik het product niet met een beschadigd snoer, beschadigde stekker of beschadigde uitvoerkabel.
•	Haal het product niet uit elkaar. Breng het naar een gekwalificeerde reparateur als onderhoud of reparatie nodig 

is. Een onjuiste hermontage kan leiden tot brand of elektrische schokken.
•	Niet blootstellen aan vuur of hoge temperaturen. Blootstelling aan vuur of temperatuur boven 130 °C kan een 

explosie veroorzaken.
•	Om het risico van elektrische schokken te beperken, dient u de stekker van de stroomconvertor uit het 

stopcontact te halen voordat u geïnstrueerde onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
•	WAARSCHUWING	-	RISICO	OP	EXPLOSIEVE	GASSEN.

Volg deze instructies en de instructies van de fabrikant van de batterij en de fabrikant van alle apparatuur die 
u in de buurt van de batterij wilt gebruiken, om het risico van explosie van de batterij te beperken. Lees de 
waarschuwingen op deze producten en op de motor.

•	PERSOONLIJKE	VOORZORGSMAATREGELEN
Wees extra voorzichtig om het risico van het vallen van metalen gereedschap op de batterij te beperken. Het 
kan vonken of een kortsluiting veroorzaken in de batterij of een ander elektrisch onderdeel dat een explosie 
kan veroorzaken.

•	Werk bij het opladen van de interne batterij in een goed geventileerde ruimte en beperk de ventilatie op geen 
enkele manier.
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•	Onder extreme omstandigheden kan er vloeistof uit de batterij komen, vermijd contact hiermee. Bij toevallig 
contact, spoelen met water. Als vloeistof in de ogen komt, bovendien medische hulp inroepen. Vloeistof die uit 
de batterij komt kan irritatie of brandwonden veroorzaken.

•	Stel een stroomconvertor niet bloot aan vuur of een te hoge temperatuur. Blootstelling aan vuur of temperatuur 
boven 130 °C kan een explosie veroorzaken.

•	Laat het onderhoud uitvoeren door een gekwalificeerde reparateur en gebruik uitsluitend identieke 
vervangingsonderdelen. Zo wordt de veiligheid van het product gewaarborgd.

•	Bevestig de uitvoerkabels aan een batterij en het chassis zoals hieronder aangegeven. Zorg dat de 
uitvoerklemmen elkaar niet raken.

•	 : Wisselstroom.

•	 : Gelijkstroom.
•	Waarschuwing: Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.
•	Het weggooien van een batterij in open vuur of een hete oven, het mechanisch pletten of het doorknippen van 

een batterij kan leiden tot een explosie.
•	Een batterij achterlaten in een omgeving met een extreem hoge temperatuur kan leiden tot een explosie of het 

lekken van brandbare vloeistof of gas.
•	Een batterij die wordt blootgesteld aan extreem lage luchtdruk kan leiden tot een explosie of het lekken van 

brandbare vloeistof of gas.
•	Stel de batterij van het product niet bloot aan vuur, water of extreme hitte.
•	Niet roken, een lucifer aansteken of vonken veroorzaken in de buurt van het product.
•	Gebruik het product niet als het netsnoer of de batterijkabels op welke wijze dan ook beschadigd zijn.
•	Bedek het werkende product niet met een voorwerp, omdat dit oververhitting kan veroorzaken.
•	Overlaad de ingebouwde batterij niet.
•	Controleer vóór gebruik de nominale waarden van alle in-/uitgangspoorten.
•	Gebruik alleen de specifieke, speciale oplader om de batterij op te laden.
•	Laad de batterij van het product alleen op in een goed geventileerde, open ruimte.
•	De efficiëntie van het opladen op zonne-energie kan variëren afhankelijk van de weersomstandigheden.
•	Dit product bevat ontstekende of vonkende onderdelen, die niet mogen worden blootgesteld aan brandbare 

dampen.
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Overzicht
1� Inhoud van de verpakking

Draagbaar power station (1x) Oplaadkabel zonnepaneel (1x)

Auto-oplaadkabel auto (1x) AC-oplaadkabel (1x) Snelstartgids (1x)

Het uiterlijk van het draagbaar power station is afhankelijk van het daadwerkelijke product dat u heeft gekocht.

2� Basis

1
2

3
4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

12

1  USB-uitgangsknop 8  Lcd-scherm

2  USB-C-uitgang 9  DC-ingang

3  USB-A-uitgang (3x) 10  AC-uitgangsknop

4  DC-uitgangsknop  AC 230 V uitgang (2x)

5  Dc-uitgang (2x)  Lichtknop

6  Autoaansluitinguitgang  Licht

7  Handgreep 14  AC-ingang
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Gids lcd-scherm

1

2

3

4 5 76 8

12

11

10

9

Lcd-scherm en functieknop

1   DC-oplaadindicator Opladen via DC (tot 200 W).

2  AC-oplaadindicator Opladen via DC (tot 80 W).

3  Huidig ingangsvermogen
Tijd tot volledig opgeladen in uren

4  Indicator hoge temperatuur

[Waarschuwing hoge temperatuur]: wanneer 
dit pictogram wordt weergegeven, moet u 
het product niet meer gebruiken en laten 
afkoelen tot het pictogram verdwijnt.

5  Indicator lage temperatuur

[Waarschuwing lager temperatuur]: wanneer 
dit pictogram wordt weergegeven, moet 
u het product niet meer gebruiken tot het 
pictogram verdwijnt.

6  Resterende batterij
20%-40%-60%-80%-100%. Druk kort op 
een willekeurige knop om de capaciteit te 
controleren.

7  Waarschuwing voor overbelasting 
en kortsluiting

Als een van de uitgangspoorten overbelast 
of kortgesloten is, wordt dit pictogram 
weergegeven en knippert het 1 à 2 seconden. 
Ontkoppel de belasting en druk op de 
overeenkomstige knop om het pictogram te 
wissen en de uitgang uit te schakelen.

8  Waarschuwing batterij bijna leeg
De batterijcapaciteit is 0%, het pictogram 
batterij bijna leeg knippert om te herinneren 
dat het apparaat moet worden opgeladen.

9  Huidig uitgangsvermogen
Tijd tot opladen/resterende batterijcapaciteit in uren

10  Indicator USB-A-uitgangspoort

Druk één keer op de USB-uitgangsknop om 
het bijbehorende pictogram weer te geven.

 Als er binnen 30 seconden niet wordt 
opgeladen op deze poort, verdwijnt het 
pictogram automatisch.

11  Indicator DC-uitgangspoort Druk één keer op de DC-uitgangsknop om het 
bijbehorende pictogram weer te geven.

12  Indicator AC-uitgangspoort Druk één keer op de AC-uitgangsknop om het 
bijbehorende pictogram weer te geven.
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Uw power station opladen
Opmerking: Batterijvermogen kan enigszins afnemen gaan tijdens transport en opslag.
Voordat u het power station voor de eerste keer gebruikt, wordt het aanbevolen om het power station volledig op te laden.

1� Opladen via een voedingsadapter
Laad uw power station op door deze aan te sluiten op een stopcontact met een voedingsadapter (apart 
verkrijgbaar).

2� Opladen via zonnepaneel
Laad uw power station op door een EZVIZ-zonnepaneel aan te sluiten met de oplaadkabel van het zonnepaneel 
(inbegrepen).

Gebruik een EZVIZ-zonnepaneel om het power station op te laden. Voor het gebruik van een zonnepaneel of voedingsadapter 
van derden, moet u ervoor zorgen dat het spanningsuitgangbereik 10-30 V is. EZVIZ is niet verantwoordelijk of aansprakelijk 
voor letsel aan uzelf of anderen, productschade of materiële schade veroorzaakt door het gebruik van zonnepanelen van 
derden om dit apparaat op te laden.

3� Opladen via auto
Laad uw power station op door de uitgangspoort van een auto aan te sluiten met de auto-oplaadkabel 
(inbegrepen).

4� Opladen via AC
Laad uw power station op door deze aan te sluiten op een stopcontact met de AC-oplaadkabel (inbegrepen).
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Uw apparaten van stroom voorzien
1� Opladen via USB

Druk de USB-uitgangsknop in en sluit uw apparaten aan op de USB-uitgangspoorten.

Nadat u het power stations hebt gebruikt, koppelt u de kabels los van het power station en drukt u op de  
USB-uitgangsknop om stroom te besparen.

2� Opladen via AC
Druk de AC-uitgangsknop in en sluit uw apparaten aan op de AC-uitgangspoorten.

Nadat u het power stations hebt gebruikt, drukt u op de AC-uitgangsknop om stroom te besparen.
3� Opladen via autoaansluiting

Druk de DC-uitgangsknop in en sluit uw apparaten aan op de auto-aansluitinguitgangspoort.

Nadat u het power stations hebt gebruikt, drukt u op de DC-uitgangsknop om stroom te besparen.
4� Opladen via de DC 5521-poort

Druk de DC-uitgangsknop in en sluit uw apparaten aan op de DC-uitgangspoort.

Nadat u het power stations hebt gebruikt, drukt u op de DC-uitgangsknop om stroom te besparen.
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Licht
Druk eenmaal op de lichtknop om het licht in te schakelen en druk nog tweemaal om te schakelen tussen de 
helderheidsniveaus.
Druk nogmaals op de lichtknop om het licht uit te schakelen.

Specificaties
Specificaties	kunnen	worden	gewijzigd.

Model CN040

Kleur Zwart

Type batterij Lithium-ion

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

Ingang

DC7909-poort 10-30 V  10 A, 200 W max.

AC-oplaadpoort 200 VAC~264 VAC(80 W max.)

Output

USB-A-uitgang 3x 5 V 2,4 A (totaal 36 W max.)

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

Autoaansluitinguitgang 12-14 V, 10 A (120 W max.)

AC-uitgang 2x 210 V~245 V (50 Hz) zuivere sinusgolf

Totale AC-uitgangsvermogen 600 W max.

Bedrijfstemperatuur

Oplaadtemperatuur 0 tot 40 °C

Ontlaadtemperatuur -10 tot 40 °C

Overzicht stroomverdeling

AC-
oplader

DC 
7909-INGANG DC5521*2 PD AC-uitgang USB-A Autoaansluiting-

uitgang
Totaal 
vermogen

Alleen opladen 80 W 
(ingang) 200 W (ingang) / / / / / 280 W (ingang)

Alleen ontladen

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

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

Tegelijkertijd 
opladen en 
ontladen

80 W 
(ingang) 200 W (ingang) / 60 W 

(uitgang) 600 W (uitgang) 36 W (uitgang) 120 W (uitgang) 280 W (ingang)
816 W (uitgang)

80 W 
(ingang) 200 W (ingang) 120 W (uitgang) 60 W 

(uitgang) 600 W (uitgang) 36 W (uitgang) / 280 W (ingang)
816 W (uitgang)
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Probleemoplossing
Probleem Mogelijke oorzaken Oplossingen

Power station laad niet op

1.De verbinding tussen de 
voedingskabel en de AC-ingangspoort 
of het stopcontact is slecht.

·Controleer of de kabel of stekker 
kapot of vervormd is. 
·Controleer de verbinding tussen de 
kabel en het power station of het 
stopcontact.
·Verwijder stof of vuil op de 
contactpunten van het stopcontact.

2.De verbinding tussen de auto-
oplaadkabel en de DC-ingangspoort 
of sigarettenaansteker in de auto is 
slecht.

·Controleer of de kabel of stekker 
kapot is of los zit.
·Controleer de verbinding tussen de 
kabel en het power stations of de 
autosigarettenaansteker.
·Verwijder stof of vuil op 
de contactpunten van de 
autosigarettenaansteker.

3.De motor is niet ingeschakeld, 
dus er is geen stroom naar de 
autosigarettenaansteker.

Start de motor van de auto.

4.De verbinding tussen het zonnepaneel 
en de DC-ingangspoort is slecht.

·Controleer of de kabel of connector 
kapot is of los zit.
·Zorg ervoor dat de verbinding strak 
en veilig is.

Het power station geeft geen 
uitgang

1.De voedingskabel van het elektrische 
apparaat is niet aangesloten op de 
uitgangspoort van het power station.

·Controleer of de voedingskabel of 
de poort van het elektrische apparaat 
kapot of vervormd is.
·Zorg ervoor dat de verbinding strak 
en veilig is.

2. De DC/AC-uitgangsknop is niet 
ingeschakeld.

Schakel de DC/AC-uitgangsknop in.

3.Het pictogram  wordt 
weergegeven.

Ontkoppel de belasting en druk op 
de overeenkomstige uitgangsknop 
om het pictogram te wissen. Neem 
contact op met de klantenservice 
als het pictogram nog steeds wordt 
weergegeven.

Zwart scherm (lcd)

1. Het power station heeft geen 
stroom meer.

Laad het power station op.

2 .  H e t  m e c h a n i s c h e  v a n  d e 
overspanningsbeveiliging (OVP) van 
de batterij wordt geactiveerd.
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