
500Wh hordozható töltőállomás
Felhasználói kézikönyv

Kérjük, használat előtt olvassa el a kézikönyvet, és kövesse az abban foglaltakat. Tartsameg későbbi használatra.

A biztonságos használat érdekében szíveskedjék betartani az alábbi utasításokat:

Felhasználói kézikönyv

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

Engedélyezett csereakkumulátoron kívül másra ne próbálja meg a belső akkumulátort kicserélni!01

Ne használja a készüléket nedves környezetben. Amennyiben mégis nedvesség éri a készüléket,
hagyja teljesen kiszáradni használat előtt!
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Gondoskodjon a készülék megfelelő szellőzéséről használat közben és ne takarja le a ventilátor
nyílásait! A megfelelő szellőzés hiánya kárt tehet a töltőállomásban.
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Sem használat, sem tárolás közben ne helyezzen semmit a készülék tetejére, mert a rezgések és ütések
gyengíthetik a belső hardver csatlakozását!
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Semmilyen idegen tárgyat ne dugjon be a csatlakozókba vagy a szellőzőnyílásokba!05

Ne helyezze a töltőállomást forró felületek, például kályha vagy sugárzó hőforrás közelébe!06

A töltőállomás ugyan azt a potenciálisan halálos erősségű váltóáramot állítja elő, mint ami egy
háztartási konnektorban fellelhető, ezért óvatosan kezelendő és gyermekektől távol tartandó!
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Részletes felhasználói kézikönyv: WWW.BLUETTI.COM

Tanúsítvány

Vizsgálta:

Q C :

AC kimenet USB kimenet *4 USB Type-C
kimenet *1

Szivargyújtó
csatlakozó *1

5521 kimenet *2 Vezeték nélküli
töltőfelület

AC töltésAutós töltés Napelemes töltés

*2 100-120VAC
*1 220-240VAC

5VDC,3A Max.45W
5V/9V/12V/15V,3A

20V,2.25A

12VDC,10A,
120W

12VDC, 3A 36W 5W/7.5W/10W

Kimenetek Bemenetek

AC Névleges
teljesítmény

Jellemző
kapacitás

Akku típus Nettó tömeg Méretek Üzemi környezet i
hőmérséklet :

Beépített
MPPT konzol

Szabályzott
12V kimenet

Tiszta szinuszos
kimenet

300W (450W
csúcsterhelés)

500Wh Lítium-ion 6.2KG
(A tömeg kis mértékben,
előzetes értesítés nélkül

változhat)

259.5*191*196mm 0-40℃ I gen Igen Támogatott

Általános termékadatok

Gyakori terhelések

Megjegyzés: a DoD a merítettséget, η pedig az inverter hatásfokát jelenti, DOD=90% , η=90%.
500Wh×DOD×η÷ (az aktuális terhelés W) = maradék idő（mértékegység: óra/alkalom）

98W@12V

120W@24V
90W@100-240VAC 120W@12-40 VDC

LED lámpa

Kb. 22-25óra
20W

Kb. 5,5-6,5 óra
75W

TV Szerszámok

Kb. 5.5-6 óra
80W

Hűtőszekrény
Elektromos
főzőkészülék

Kb. 5-5.5 óra
90W

Kb. 2-2.5 óra
200W

Okostelefonok

Kb. 45-50 óra
10Wh
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A KĲELZŐ
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GYORS ÚTMUTATÓ
Bekapcsoló gomb01

DC bekapcsoló gomb02

AC bekapcsoló gomb03

LCD kijelző04

Type-C port05

USB port06

Vezetéknélküli töltőfelület07

DC 5521 kimenet08

Szivargyújtó csatlakozó09

AC kimenet10

LED lámpa bekapcsológomb11

Töltő port12

a. Töltési teljesítmény

b. DC be/ki visszajelzés

c. DC kimeneti teljesítmény

d. AC be/ki visszajelzés

e. AC kimeneti teljesítmény

f. Akkumulátor kapacitás
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AC adapter

3

Autós töltőkábel

A csomag tartalma

4

Napelemes töltőkábel
(MC4 to DC7909)

1

Töltőállomás

6

Felhasználói
kézikönyv

500Wh Portable Power Station
User Manual

Please read this manual before use and follow its guidance. Keep this manual for future reference
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Jótállási jegy

Napelemes töltés

Csatlakozó kábel PV+

Csatlakozó kábel PV- Napelem PV+

Napelem PV-

Töltő csatlakozó

MC4 csatlakozók

Napelem panelTöltőállomás

Töltő port

5

USB Type-C kábel

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

Száraz, nem dörzsölő kendővel javasolt letörölni. A töltőállomás különböző kalandok során használható, sokoldalú
eszköz, melyet jó állapotának megőrzése végett időnként meg kell tisztítani.

A

Hogyan tisztítsam a töltőállomást?1

Száraz, hűvös helyen, az ajánlott hőmérsékleten tárolja. Ne tegye ki a töltőállomást nedvességnek. Amennyiben
hosszabb időn keresztül tárolja, hathavonta töltse fel egészen az akkumulátort élettartamának megnövelése
érdekében. Ne felejtse el kikapcsolni az eszközt, mielőtt elrakná.

A

Hogyan tároljam a töltőállomást?2

Vásárlást követően felmerülő jótállási igényét a jótállási jegy alapján ott érvényesítheti, ahonnan a terméket
rendelte.

A

Hogyan érvényesíthető a jótállás?4

A 1. lépés: Nézzen utána az interneten vagy a használati útmutatókban, hogy mekkora áramfelvételre van szüksége
az eszközeinek.

2. lépés: Ellenőrizze a névleges teljesítményt a töltőállomás adott csatlakozóján. Például, ha az AC kimeneti
csatlakozó 2000 W-ot ad le, és az ön eszköze huzamosabb időn át több mint 2000 W áramot igényel, a
töltőállomás ki fogja kapcsolni magát.

Honnan tudhatom, hogy fog-e működni az eszközöm a töltőállomással?3


