
Instrukcja obsługi



1. Przy pierwszym użyciu lub przed przechowywaniem podłącz produkt do gniazdka elektry-
cznego, aż zostanie w pełni naładowany. Jeśli ekran pokazuje, że moc jest mniejsza niż 10%, 
ONaładuj ją tak szybko, jak to możliwe.
2. Aby zmniejszyć ryzyko, w przypadku używania tego produktu, gdy w pobliżu znajdują się 
dzieci, wymagany jest ścisły nadzór;
3. Używanie akcesoriów zalecanych lub sprzedawanych przez nieprofesjonalnych produ-
centów produktów może spowodować ryzyko porażenia prądem elektrycznym;
4. Gdy produkt nie jest używany, wyciągnij wtyczkę z gniazdka;
5. Proszę nie demontować produktu, może to spowodować pożar, porażenie prądem lub 
ryzyko obrażeń i nieprzewidywalne ryzyko;
6. Do użytkowania produktu nie należy używać uszkodzonych przewodów lub wtyczek, ani 
uszkodzonych kabli wyjściowych, gdyż grozi to porażeniem prądem elektrycznym;
7. Ładuj produkt w dobrze wentylowanym miejscu, nie ograniczaj w żaden sposób wentylacji 
produktu;
8. Nie jest wodoodporny. Proszę umieścić produkt w wentylowanym i suchym miejscu, aby 
uniknąć deszczu i wody, a istnieje ryzyko porażenia prądem, gdy produkty dostaną się do 
wody;
9. Nie wystawiaj produktu na działanie ognia lub wysokiej temperatury.
10. Szybkość ładowania słonecznego zależy od warunków pogodowych, umieść panel 
słoneczny w miejscu, w którym może uzyskać jak najwięcej bezpośredniego światła słonec-
znego.

1. Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować produkt. Produkt można ładować przez port 
wejściowy prądu stałego i port typu C, a dwa porty ładowania można wprowadzać w tym samym czasie.
2. Zarówno USB-A, jak i Type-C są plug-and-play, mogą być automatycznie rozpoznawane i ładować 
odpowiednie urządzenie bez przycisku, aby rozpocząć.
3. W przypadku wyjścia DC i wyjścia bezprzewodowego kliknij przycisk włączania/wyłączania zasilania, na 
ekranie pojawi się ikona sieci bezprzewodowej, co oznacza, że wyjście bezprzewodowe jest włączone; 
Naciśnij ponownie, aby włączyć DC. Uprzejmie proszę pamiętać, że jeśli wyjście prądu stałego nie jest 
używane przez ponad 30 sekund lub wyjście bezprzewodowe nie jest używane przez dłużej niż 30 sekund, 
zostaną one automatycznie wyłączone w celu oszczędzania energii. Jeśli chcesz go ponownie włączyć, musisz 
ręcznie kliknąć przycisk włączania/wyłączania zasilania. Naciśnij długo (3 s) przycisk włączania/wyłączania 
zasilania, aby wyłączyć wszystkie wyjścia.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania prądem zmiennym, aby uruchomić lub zatrzymać wyjście prądu 
zmiennego. Moc może trwać 320 W (szczyt 230 V 600 W), jeśli moc szczytowa zostanie przekroczona, 
produkt automatycznie wyłączy zasilanie, aby upewnić się, że produkt jest przeciążony i nie ulegnie 
uszkodzeniu. Gdy moc wyjściowa prądu przemiennego osiągnie wartość wyższą niż 300 @, w celu spełnienia 
priorytetu zasilania wyjściowego prądem zmiennym, porty wyjściowe prądu stałego zamkną wyjście.
5. Kliknij przycisk światła LED, światło LED będzie przełączać się cyklicznie w sześciu stanach: niski, średni, 
wysoki, SOS, stroboskop i wyłączy się. Naciśnij długo przycisk, aby wyłączyć światło. Gdy światło jest 
wyłączone, naciśnij długo przycisk, aby włączyć reflektor na środku, i naciśnij długo, aby wyłączyć reflektor.
6. Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, należy go w pełni naładować przed przechowywaniem 
oraz co 6 miesięcy. Produkt należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Gdy port AC nie jest używany, należy go wyłączyć ręcznie (długie naciśnięcie przycisku AC), aby oszczędzać 
energię i zmniejszyć nieprzewidziane zagrożenia.

1. Naciśnij krótko, aby włączyć ekran i ładowanie bezprzewodowe. (zarówno USB-A, jak i Type-C są 
plug-na-play, mogą być automatycznie rozpoznawane i ładować odpowiednie urządzenie bez przycisku, aby 
rozpocząć)
2. Ponownie naciśnij krótko, aby włączyć zasilanie prądem stałym
3. Długie naciśnięcie i przytrzymanie przez 3 sekundy wyłącza A301

1. Aby najpierw włączyć wyjście USB-A, TYpe-C, ładowanie bezprzewodowe DC lub diodę LED
2. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania sieciowego przez 3 sekundy, aby włączyć zasilanie 
sieciowe
3. Ponownie naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby go wyłączyć

1. Tryb światła punktowego:
Naciśnij i przytrzymaj przycisk LED przez 3 sekundy, aby włączyć tryb latarki, naciśnij ponownie przez 3 
sekundy, aby go wyłączyć.
2. Przeczytaj tryb światła:
1. Krótkie naciśnięcie przycisku za pierwszym razem — tryb słabej diody LED do czytania
2. Krótkie naciśnięcie przycisku LED po raz drugi - LED czyta światło w trybie średnim
3. Krótko naciśnij przycisk LED po raz trzeci-tryb światła LED do czytania w trybie wysokim
(długie naciśnięcie 3 s może wyłączyć światło w dowolnym trybie)
3. Tryb SOS:
1. Krótkie naciśnięcie przycisku LED po raz czwarty-tryb SOS
2. Krótkie naciśnięcie przycisku LED powoduje przejście do piątego trybu stroboskopowego
3. Krótko naciśnij przycisk LED po raz szósty - aby wyłączyć diodę LED
(długie naciśnięcie 3 s może wyłączyć światło w dowolnym trybie)

Aby włączyć zasilanie sieciowe, należy najpierw włączyć USB-A, typ C, ładowanie bezprzewodowe, wyjście prądu 
stałego lub diodę LED. Zasilanie sieciowe nie wyłączy się automatycznie, nawet jeśli nie jest używane, naciśnij i 
przytrzymaj przycisk zasilania prądem zmiennym przez 3 sekundy, aby go wyłączyć w celu oszczędzania energii.

1. Czy wszystkie porty mogą być używane jednocześnie podczas ładowania?
Aby zmniejszyć uszkodzenia baterii, produkt automatycznie wyłączy wyjście AC, wyjście DC i wyjście bezprzewodowe 
podczas ładowania, ale wszystkie wyjścia USB i typu c mogą nadal działać normalnie. Gdy moc wyjściowa AC jest niższa 
niż 300 W i nie jest ładowana, wszystkie porty wyjściowe mogą być używane w tym samym czasie.
2. Jak ocenić moc przechowywania produktu?
Zapoznaj się z trzema instrukcjami na wyświetlaczu, aby sprawdzić poziom naładowania baterii produktu: stan baterii jest 
wskazywany przez procentowy poziom naładowania baterii na wyświetlaczu. Produkt może być używany bez pełnego 
naładowania.
3. Czy produkt można zabrać na pokład samolotu?
Niemożliwe. Zgodnie ze standardami transportu lotniczego pojemność przewożonych akumulatorów litowych nie może 
przekroczyć 10 Wh, a pojemność tego produktu osiągnęła 292 Wh.

WAŻNE INFORMACJE JAK UŻYWAĆ
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Przycisk włączania/wyłączania zasilania:
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Przycisk włączania/wyłączania światła LED:
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samochodowa

kabel ładujący
PowerDelivery

Gniazdo
ładowarki

samochodowej

Zasilacz
sieciowy (60W) Instrukcja (EN)



1. Informacje po lewej stronie fwyświetlacza wskazują procentową moc baterii produktu, ikonę ładowania 
bezprzewodowego oraz ikonę diody LED;
2. Informacje po prawej stronie wyświetlacza wskazują wejście/wyjście produktu;
3. Powiązane wyświetlanie stanu na ekranie, możesz uzyskać więcej informacji o funkcjach produktu.

Proszę całkowicie naładować produkt przed pierwszym użyciem i przechowywaniem. Zwykle, gdy moc baterii 
jest mniejsza niż 10%, należy ją naładować na czas. Gdy wyświetlacz pokazuje, że aktualny poziom naładowa-
nia baterii wynosi 100%, oznacza to, że ładowanie zostało zakończone. Produkt obsługuje jednocześnie 
wejście DC i typu C (PD) (maks. 16 W), a w przypadku wejścia typu C (PD) 100 W + DC60 W w tym samym 
czasie pełne naładowanie zajmuje tylko 3,5 godziny

Schemat PARAMETRY TECHNICZNE

Wyświetlacz LED

Metody ładowania

Przycisk włączania
/wyłączania zasilania

*Przycisk światła LED z tyłu

Wyjście PD typu C Pojemność baterii

Wyjście AC 230 V znamionowa 320 W szczytowa 600 W

Wyjście prądu stałego

Wyjście / wejście PD typu C

Ładowanie bezprzewodowe

Wyjście USB-A

Wyjście QC 3.0

Wejście prądu stałego

Ładowanie słoneczne rekomendowane

Czas ładowania 6,5 godziny z zasilaczem sieciowym 15 V/4 A

Cykle >800 razy

Temperatura pracy

Waga

Rozmiar

Wyświetlacz pokazuje procentową moc baterii produktu oraz stan ładowania i rozładowania itp.

obsługuje łądowanie z zasilacza obsługuje łądowanie samochodowe obsługuje ładowanie przez solar

Wyjście prądu stałego

Wyjście prądu stałego

Wejście prądu stałego

Ładowanie bezprzewodowe

Wyjście prądu stałego

PRZYCISK ZASILANIA
SIECIOWEGO:


