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INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANŢA
1. Atenţie
Nu transportaţi acest produs în avion.

2. Siguranţa la încărcare
1. Încărcaţi produsul la o temperatură a mediului cuprinsă între 32 °F şi 104 °F (între 0 °C şi 40 °C). Asiguraţi-

vă că mediul este uscat şi ventilat. Tensiunea de încărcare nu trebuie să depăşească intervalul de tensiune 
specificat. A se păstra departe de materialele inflamabile în timpul încărcării.

2. Pentru a încărca produsul, utilizaţi un cablu standard de încărcare pentru maşină, un cablu de alimentare c.c. 
şi alte accesorii. Utilizarea accesoriilor non-standard poate duce la incendii, şocuri electrice sau alte vătămări 
corporale.

3. După o perioadă lungă de utilizare, temperatura produsului poate creşte. Nu încărcaţi produsul imediat şi 
lăsaţi-l să se răcească la temperatura camerei înainte de încărcare.

3. Instrucţiuni de mutare sau depozitare
1. Greutatea produsului este de 6,5 kg, aveţi grijă să nu cădeţi şi să vă loviţi atunci când mutaţi produsul.
2. Depozitaţi produsul la o temperatură ambiantă cuprinsă între -4 °F şi 113 °F (între -20 °C şi 45 °C). Locul în 

care este depozitat produsul trebuie menţinut uscat şi ventilat. Produsul nu trebuie expus la lumina directă a 
soarelui, la foc sau la o sursă de căldură similară.

4. Întreţinere
1. Nu utilizaţi substanţe chimice sau detergenţi pentru a curăţa acest produs. Dacă suprafaţa sau portul 

produsului este murdar, ştergeţi-l cu o lavetă uscată şi moale.
2. Pentru a prelungi durata de viaţă a produsului, se recomandă încărcarea completă a produsului la fiecare 

3 luni.
3. Produsul şi accesoriile acestuia pot conţine piese mici. Nu lăsaţi produsul şi accesoriile sale la îndemâna 

copiilor. Copiii pot deteriora accidental produsul şi accesoriile sale sau pot înghiţi piesele mici, provocând 
sufocare sau alte pericole pentru siguranţă.

5. AVERTISMENTE
Când utilizaţi acest produs, trebuie respectate întotdeauna măsurile de precauţie de bază, inclusiv următoarele:
Citiţi toate instrucţiunile înainte de a utiliza produsul.
• Pentru a reduce riscul de vătămare, este necesară supravegherea atentă atunci când un produs este utilizat în 

apropierea copiilor.
• Nu introduceţi degetele sau mâinile în produs.
• Nu expuneţi produsul la ploaie sau zăpadă.
• Utilizarea unei surse de alimentare sau a unui încărcător care nu este recomandat sau vândut de producătorul 

produsului poate duce la un risc de incendiu sau de vătămare.
• Pentru a reduce riscul de deteriorare a ştecărului şi a cablului electric, atunci când deconectaţi produsul trageţi 

de ştecăr, nu de cablu.
• Nu utilizaţi produsul la o putere nominală de ieşire mai mare decât cea prevăzută. Suprasarcina care depăşeşte 

puterea nominală de ieşire prevăzută poate conduce la risc de incendiu sau rănire a persoanelor.
• Nu utilizaţi produsul dacă acesta este deteriorat sau modificat. Bateriile deteriorate sau modificate pot prezenta 

un comportament imprevizibil care poate duce la incendiu, explozie sau risc de rănire.
• Nu operaţi produsul cu un cablu sau o priză deteriorată sau cu un cablu de ieşire deteriorat.
• Nu dezasamblaţi produsul. Atunci când este necesară efectuarea unor lucrări de întreţinere sau reparaţii, duceţi 

produsul la o persoană de service calificată. Reasamblarea incorectă poate duce la un risc de incendiu sau şoc 
electric.

• Nu expuneţi produsul la foc sau temperaturi ridicate. Expunerea la foc sau la temperaturi de peste 130°C poate 
provoca o explozie.

• Pentru a reduce riscul de şoc electric, deconectaţi blocul de alimentare de la priză înainte de a încerca să 
efectuaţi orice operaţii de service.

• AVERTISMENT – RISC DE GAZE EXPLOZIVE.
Pentru a reduce riscul de explozie a bateriei, urmaţi aceste instrucţiuni şi pe cele publicate de producătorul 
bateriei şi producătorul oricărui echipament pe care intenţionaţi să îl utilizaţi în apropierea bateriei. Consultaţi 
marcajele de avertizare de pe aceste produse şi de pe motor.

• MĂSURI DE PRECAUŢIE INDIVIDUALE
Aveţi deosebită grijă să reduceţi riscul de cădere a unei scule metalice pe baterie. Aceasta ar putea produce o 
scânteie sau scurtcircuita bateria sau alte componente electrice, putând provoca o explozie.

• Atunci când încărcaţi bateria internă, lucraţi într-o zonă bine ventilată şi nu restricţionaţi în niciun fel ventilaţia.
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• În condiţii abuzive, lichidul poate fi evacuat din baterie; evitaţi contactul. În cazul în care contactul are loc 
accidental, clătiţi bine cu apă. Dacă lichidul intră în contact cu ochii, solicitaţi asistenţă medicală. Lichidul 
evacuat din baterie poate provoca iritaţii sau arsuri.

• Nu expuneţi un bloc de alimentare la foc sau temperatură excesivă. Expunerea la foc sau la temperaturi de peste 
130°C poate provoca o explozie.

• Operaţiile de service trebuie să fie realizate de o persoană calificată pentru reparaţii, utilizând doar piese de 
schimb identice. În acest fel se va asigura menţinerea siguranţei produsului.

• Ataşaţi cablurile de ieşire la o baterie şi şasiu aşa cum se indică mai jos. Nu permiteţi niciodată clemelor de 
ieşire să se atingă între ele.

• : Curent alternativ.

• : Curent direct.
• Avertizare: Doar pentru utilizare în interior.
• Eliminarea unei baterii arucând-o în foc, sau într-un cuptor fierbinte, sau zdrobirea mecanică sau tăierea unei 

baterii, poate duce la o explozie.
• Lăsarea unei baterii într-un mediu cu temperatură extrem de ridicată, poate duce la o explozie sau la scurgerea 

de lichid sau gaz inflamabil.
• O baterie supusă unei presiuni de aer extrem de scăzut, poate duce la o explozie sau la scurgerea de lichid sau 

gaz inflamabil.
• Nu aruncaţi şi nu expuneţi bateria produsului la flacără, apă sau căldură excesivă.
• Nu fumaţi, nu aprindeţi chibrituri şi nu provocaţi scântei în apropierea produsului.
• Nu utilizaţi produsul în cazul în care cablul de alimentare sau cablurile bateriei sunt deteriorate în orice mod.
• Nu acoperiţi produsul aflat în funcţiune cu niciun obiect, deoarece acest lucru poate duce la supraîncălzire.
• Nu supraîncărcaţi bateria încorporată.
• Înainte de utilizare, verificaţi valorile nominale ale tuturor porturilor de intrare/ieşire.
• Pentru a reîncărca bateria, folosiţi exclusiv încărcătorul specificat, dedicat.
• Încărcaţi bateria produsului doar într-o zonă deschisă şi bine ventilată.
• Eficienţa încărcării cu energie solară poate varia în funcţie de condiţiile meteorologice.
• Acest produs conţine piese care produc arcuri electrice sau scântei, care nu trebuie expuse la vapori inflamabili.
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Prezentare generală
1. Conţinutul pachetului

Staţie de alimentare portabilă (1 buc.) Cablu de încărcare panou solar (1 buc.)

Cablu de încărcare auto (1 buc.) Cablu de încărcare CA (1 buc.) Ghid de pornire rapidă (1 buc.)

Aspectul staţiei de alimentare portabilă diferă în funcţie de modelul achiziţionat.

2. Noţiuni de bază

1
2

3
4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

12

1  Buton ieşire USB 8  Ecran LCD

2  Ieşire USB-C 9  Intrare CC

3  Ieşire USB-A (3 buc.) 10  Buton de ieşire CA

4  Buton de ieşire CC  Ieşire CA 230 V (2 buc.)

5  Ieşire CC (2 buc.)  Buton Lumină

6  Ieşire încărcare priză auto  Lumină

7  Mâner 14  Intrare CA
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Ghid cu privire la ecranul LCD

1

2

3

4 5 76 8

12

11

10

9

Ecranul LCD şi funcţia butoanelor

1   Indicator de încărcare CC Încărcare CC (până la 200 W).

2  Indicator de încărcare CA Încărcare CA (până la 80 W).

3  Putere curent de intrare
Timpul până la încărcarea completă (în ore)

4  Indicator de temperatură ridicată

[Alertă temperatură ridicată]: Când este 
afişată această pictogramă, opriţi utilizarea 
produsului şi lăsaţi-l să se răcească până 
când pictograma dispare.

5  Indicator de temperatură scăzută
[Alertă temperatură scăzută]:Când este 
afişată această pictogramă, opriţi utilizarea 
produsului până când pictograma dispare.

6  Baterie rămasă
20%-40%-60%-80%-100%, apăsaţi scurt 
orice buton pentru verificarea capacităţii de 
alimentare.

7  Alertă de suprasarcină şi scurtcircuit

Dacă oricare dintre porturile de ieşire este 
supraîncărcat sau scurtcircuitat, această 
pictogramă este afişată şi luminează intermitent 
timp de 1-2 secunde. Deconectaţi sarcina şi 
apăsaţi butonul corespunzător pentru a şterge 
pictograma OL şi ieşirea dezactivată.

8  Alertă baterie descărcată
Capacitatea bateriei este de 0%, pictograma 
Baterie descărcată luminează intermitent 
pentru a reaminti necesitatea încărcării.

9  Putere curent de ieşire
Timp de reîncărcare/Baterie rămasă (în ore)

10  Indicator port de ieşire USB

Apăsaţi o singură dată pentru a porni butonul 
de încărcare USB şi a afişa pictograma 
corespunzătoare.

 Dacă nu există încărcare la acest port în 
30 de secunde, pictograma dispare automat.

11  Indicator port de ieşire CC
Apăsaţi o singură dată pentru a porni 
butonul de ieşire CC şi a afişa pictograma 
corespunzătoare.

12  Indicator port de ieşire CA
Apăsaţi o singură dată pentru a porni 
butonul de ieşire CA şi a afişa pictograma 
corespunzătoare.
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Reîncărcarea staţiei de alimentare
Notă: Puterea bateriei poate scădea uşor în timpul transportului şi depozitării.
Înainte de a utiliza staţia de alimentare pentru prima dată, se recomandă să încărcaţi complet staţia de alimentare.

1. Reîncărcare de la priză
Reîncărcaţi staţia de alimentare conectând-o la o priză de perete cu un adaptor de alimentare (achiziţionat 
separat).

2. Reîncărcare de la panou solar
Reîncărcaţi staţia de alimentare conectând-o la un panou solar EZVIZ cu ajutorul cablului de încărcare pentru 
panoul solar (inclus).

Vă rugăm să utilizaţi un panou solar EZVIZ pentru a reîncărca staţia de alimentare. Pentru utilizarea unui panou solar 
sau a unui adaptor de la terţi, asiguraţi-vă că intervalul tensiunii de ieşire este de 10-30 V. EZVIZ nu va fi responsabilă 
sau răspunzătoare pentru vătămările suferite de dvs. sau de alte persoane, daunele provocate produsului sau daunele 
materiale cauzate de utilizarea altor panouri solare pentru reîncărcarea acestui dispozitiv.

3. Reîncărcare la autovehicul
Reîncărcaţi staţia de alimentare conectând-o la un port de încărcare auto cu ajutorul cablului de încărcare auto 
(inclus).

4. Reîncărcare CA
Reîncărcaţi staţia de alimentare conectând-o la o priză de perete cu cablul de încărcare CA (inclus).
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Alimentarea dispozitivelor dvs.
1. Încărcare USB

Porniţi butonul de încărcare USB şi conectaţi dispozitivele la porturile de încărcare USB.

După utilizarea staţiei de alimentare, vă rugăm să deconectaţi cablurile de la staţia de alimentare și să apăsaţi 
pentru a opri butonul de încărcare USB pentru a economisi energie.

2. Încărcare CA
Porniţi butonul de ieşire CA şi conectaţi dispozitivele la porturile de ieşire CA.

După utilizarea staţiei de alimentare, apăsaţi pentru a opri butonul de ieșire CA pentru a economisi energie.
3. Încărcare la priza auto

Porniţi butonul de ieşire CC şi conectaţi dispozitivele la porturile de ieşire pentru încărcare la priza auto.

După utilizarea staţiei de alimentare, apăsaţi pentru a opri butonul de ieșire CC pentru a economisi energie.
4. Încărcare prin port DC 5521

Porniţi butonul de ieşire CC şi conectaţi dispozitivele la portul de ieşire CC.

După utilizarea staţiei de alimentare, apăsaţi pentru a opri butonul de ieșire CC pentru a economisi energie.
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Lumină
Apăsaţi o dată butonul Lumină pentru a porni lumina şi apăsaţi din nou de 2 ori pentru a comuta între nivelurile 
de luminozitate.
Apăsaţi din nou butonul Lumină pentru a opri lumina.

Specificaţii
Specificaţiile pot suferi modificări.

Model CN040

Culoare Negru

Tip baterie Litiu-ion

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

Intrare

Port DC7909 10-30 V  Max 10 A 200 W

Port de încărcare CA 200 V CA - 264 V CA (80 W Max)

Ieşire

Încărcare USB-A 3 x 5 V 2,4 A(Total 36 W Max)

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

Îeşire priză auto 12-14 V 10 A (120 W Max)

Ieşire CA 2 x 210 V~245 V (50 Hz) Undă sinusoidală pură

Putere totală de ieşire CA Max 600 W

Temperatură de operare

Temperatură de încărcare 32-104 °F (0-40 °C)

Temperatură de descărcare 14-104 °F (-10-40 °C)

Forma de distribuţie a energiei electrice

Încărcător 
CA

DC 7909 
INPUT DC5521*2 PD Ieşire CA USB-A Îeşire priză 

auto
Putere 
totală

Doar încărcare 80 W 
(Intrare) 200 W (Intrare) / / / / / 280 W (Intrare)

Doar descărcare

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

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

Încărcare şi 
descărcare 
simultan

80 W 
(Intrare) 200 W (Intrare) / 60 W (Ieşire) 600 W (Ieşire) 36 W (Ieşire) 120 W (Ieşire) 280 W (Intrare)

816 W (Ieşire)

80 W 
(Intrare) 200 W (Intrare) 120 W (Ieşire) 60 W (Ieşire) 600 W (Ieşire) 36 W (Ieşire) / 280 W (Intrare)

816 W (Ieşire)
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Remedierea defecţiunilor
Problemă Cauze posibile Soluţii

Staţia de alimentare nu poate fi 
încărcată

1.Conexiunea între cablul de alimentare 
şi portul de intrare CA sau priza de 
alimentare de la reţea este slabă.

·Verificaţi dacă ştecărul sau cablul 
este rupt sau deformat. 
·Verificaţi conexiunea între cablu şi 
staţia de alimentare sau priză.
·Curăţaţi orice urme de praf sau de 
murdărie de pe punctele de contact 
ale prizei.

2.Conexiunea între cablul de încărcare 
auto şi por tul de intrare CC sau 
bricheta auto este slabă.

 Verificaţi dacă ştecărul sau cablul 
este rupt sau slăbit.
·Verificaţi conexiunea între cablu şi 
staţia de alimentare sau bricheta 
auto.
·Cu·răţaţi orice urme de praf sau de 
murdărie de pe punctele de contact 
ale brichetei auto.

3.Motorul nu a fost pornit, prin urmare 
bricheta auto nu este alimentată.

Porniţi motorul autovehiculului.

4.Conexiunea între panoul solar şi 
portul de intrare CC este slabă.

·Verificaţi dacă conectorul sau cablul 
este rupt sau slăbit.
·Asiguraţi-vă că conexiunea este 
strânsă şi sigură.

Staţia de alimentare nu încarcă

1.Cablul de alimentare al dispozitivului 
electric nu este conectat la portul de 
ieşire al staţiei de alimentare.

·Verificaţi dacă portul sau cablul de 
alimentare al dispozitivului electric 
este rupt sau deformat.
·Asiguraţi-vă că conexiunea este 
strânsă şi sigură.

2. Butonul de ieşire CC/CA nu este 
pornit.

Porniţi butonul de ieşire CC/CA.

3. Se afişează pictograma . Deconectaţ i  sarc ina ş i  apăsaţ i 
butonul de ieşire corespunzător 
pentru a şterge pictograma OL. Dacă 
pictograma este afişată în continuare, 
contactaţi Serviciul de asistenţă 
pentru clienţi.

Ecran negru (LCD)

1.Staţia de alimentare este descărcată. Încercaţi să reîncărcaţi staţia de 
alimentare.

2 . M e c a n i s m u l  d e  p r o t e c ţ i e  l a 
supracurent (OCP) al bateriei este 
declanşat.
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