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Інструкція користувача 

ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ

НЕ намагайтеся замінити самостійно внутрішню батарею чимось іншим, крім 
авторизованої батареї, яка призначена для заміни. 

Будь ласка, дотримуйтесь наступних інструкцій, щоб забезпечити безпечне використання:

НЕ експлуатуйте прилад у вологих умовах, дайте приладу повністю висохнути перед 
використаннням.

Забезпечте належну вентиляцію під час використання та не закривайте отвори 
вентилятора під час використання. Несправна вентиляція може призвести до 
пошкодження приладу.

НЕ кладіть нічого на прилад, який зберігається або використовується, вібрація може 
призвести до пошкодження обладнанням всередині.

НЕ вставляйте сторонні предмети у виходи або вентиляційні отвори.

НЕ розташовуйте пристрій поблизу джерел тепла, таких як печі або обігрівачі 
навколишнього середовища.

Пристрій генерую таку ж потенційно смертельну енергію змінного струму, яка 
присутня у домашніх розетках, будь ласка, бережіть і тримайте дітей подалі від нього.

Інструкція користувача

Загальні данні

Номінальна 
потужність

700Вт
(1400Вт короткочасно)

Ємність

537 Вт*год

Тип батареї Вага Розміри Рівень захисту Робоча волога 
навколишнього середовища

278х200х198мм

Температура 
розряду

Температура 
заряду

7,5кг
(Вага може дещо 

змінюватися)

Вихідні данні Вхідні данні

Вихід змінного 
струму

100-120В х4 (US,JP версія)
220-240В х2 (EU,UK,AU версія)

700Вт
5В, 3А 100 Вт

Автомобільний 
прикурювач х1

12В, 10А, 
120Вт10В, 10А, 120Вт 5/7,5/10/15Вт

Бездротова 
зарядка

Зарядка від 
автомобіля

90Вт
25-28В (АС), 10А

200Вт Макс.

98Вт@12В 200Вт Макс.
12-28В, 8А

Зарядка від 
сонця

400Вт Макс.

AC+PV подвійна 
зарядка

DC-AC 
Адаптер для 

зарядки

196Вт@24В

Подвійна зарядка 
змінним струмом

400Вт Макс.
Необхідний 
додатковий 

зарядний пристрій

Час використання навантаження/зарядки

Смартфон
Світодіодна 

лампа

Близько 40-50 год
10Вт

МультиваркаХолодильникЕлектричні 
інструментиТелевізор

Близько 20-30 год
20Вт

Близько 5-6 год
75Вт

Близько 5-6 год
80Вт

Близько 4-5 год
90Вт

Близько 2-3 год
200Вт

537Вт*год х DOD x ККД / (потужність навантаження Вт)=доступний час 

Замітка: DOD це глибина розряду батареї, ККД - це ефективність перетворення струму, DOD=90%, ККД=90%.

537Вт Портативна Система Живлення
Інструкція користувача

Будь ласка, прочитайте інструкцію перед використанням та дотримуйтесь його вказівок. Збережіть інструкцію для подальшого використання.

Інструкція користувача Інструкція користувача Інструкція користувача Інструкція користувача

КОНСТРУКЦІЯ

Порт зарядки від постійного струму

Порт зарядки через адаптер

РК - Дисплей

Кнопка вмикання вихіду постійного струму 12 В

Вихід постійного струму 5521 12 В

Вихід порта для прикурювача

Кнопка вмикання виходів постійного 
струму/Бездротової зарядки

Вихід  USB-A

Вихід  USB-С

Кнопка вмикання змінного струму

Вихід змінного струму

US, JP Версія

EU, UK Версія

AU Версія

З'єднувальний кабель PV+

З'єднувальний кабель PV-

Конектор фотомодуля PV+

Конектор фотомодуля PV-

Система живлення

Сонячна панель

Вхідна потужність до 400 Вт

AC+PV - Подвійна зарядка

Зарядка від мережі

Зарядка від фотомодулів

РК-ДИСПЛЕЙ

a. Значок режиму ECO

b. Ємність батареї

c. Вхідна потужність

d. Значок сповіщення 
про низьку напругу

e. Значок сповіщення про 
неробочу температуру

f. Вихідна потужність

g. Значок сповіщення 
про перевантаження

h. Значок сповіщення 
про коротке замикання

Увага:

Екран вимикається коли всі виходи вимкнені протягом 2с.
Екран вимикається в режимі очікування

Як працює система живлення, щоб увімкнути/вимкнути 
режим ECO та змінити робочу частоту?

Вхід у режим "Settings": Вимкніть режим "АС". Натисніть 
одночасно кнопки "АС" та "DC" протягом 2с, щоб увійти в 
режим "Settings". 

Зміна частоти: в режимі "Settings" натисніть кнопку "АС", 
щоб змінити частоту виходів змінного струму на 50Гц або 
60Гц залежно від вашого регіону.

Режим ECO : в режимі "Settings" натисніть кнопку "DC", 
щоб увімкнути/вимкнути режим ECO 

Вихід з режиму "Settings": Натисніть одночасно кнопки 
"АС" та "DC" протягом 2с, щоб зберегти налаштування та 
вийти з режиму "Settings". 

Комплектація Додаткові позиції

Система живлення AC-DC адаптер
(Кабель для зарядки в 

комплекті)

Посібник користувача Гарантійний талон Автомобільний 
зарядний кабель 

(XT60-F)

Сонячний 
зарядний кабель 
(MC4 to XT60-F)

Кабель-адаптер 
для зарядки 

(XT60-F)

ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ

Як почистити систему живлення?

Ідеально підійдуть сухі неабразині серветки для протирання. Система живлення є універсальним 
приладом для різних ситуацій, тому час від часу буде потрібне просте очищення, щоб підтримувати 
пристій у хорошому стані.

Як зберігати систему живлення?

Зберігайте систему живлення в сухому та прохолодному місці при рекомендованій температурі. Не 
піддавайте систему живлення впливу вологого середовища. Якщо ви хочете зберігати його протягом 
тривалого часу, заряджайте пристрій до 80% кожні 6 місяців, щоб продовжити термін служби батареї. Не 
забудьте вимкнути пристрій перед зберіганням.

Як дізнатися, чи буде працювати прилад з системою живлення?
Крок 1: Вам потрібно дізнатися потужність вашого приладу. Це можна знайти в інтернеті або у посібнику 
користувача вашого приладу.

Крок 2: Перевірте номінальну потужність певного виходу на системі живлення. Наприклад, якщо вихід 
змінного струму генерує 700Вт, а вашому приладу потрібно понад 700Вт протягом тривалого часу, тоді 
система живлення вимкнеться самостійно.

Як отримати гарантію?

Зберігайте ваший гарантійний талон після покупки системи живлення та зверніться з даним талоном до 
вашого продавця.




