
EcoFlow DELTA Max Vartotojo vadovas



Atsakomybės apribojimas

Atidžiai perskaitykite visus saugos patarimus, įspėjamuosius pranešimus, naudojimo sąlygas ir atsakomy-

bės apribojimus. Prieš naudodami gaminį, peržiūrėkite naudojimo sąlygas ir atsakomybės apribojimus, 

esančius: https://ecoflow.com/pages/terms-of-use, ir lipdukus ant gaminio. Vartotojai prisiima visą 

atsakomybę už bet kokį naudojimą ir valdymą. Susipažinkite su susijusiomis taisyklėmis jūsų vietovėje. Tik 

jūs esate atsakingi už tai, kad žinotumėte visas atitinkamas taisykles ir kad „ EcoFlow“ produktai būtų 

naudojami laikantis reikalavimų.

EcoFlow DELTA Max (toliau vadinama DELTA Max)
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Papildomos jungtys
palaiko iki 2 „DELTA Max Smart“ papildomų baterijų
(parduodama atskirai)
Palaikomas (parduodamas atskirai)

„Smart Extra“ baterija

Išmanusis generatorius

1. Specifikacijos

Įvesties prievadai
Kintamosios srovės įkrovimas

Kintamosios srovės įvesties įtampa

Saulės energijos įkroviklis

Automobilinis įkroviklis

X-Stream greitas įkrovimas 2000W maksimalus, 10A 

220-240V~ 50Hz/60Hz

11-100V     10A, 800W maksimalus

Palaiko 12V / 24V bateriją, numatytoji 8A

Didžiausia įrenginio(-ų) galia palaikoma 

USB-A (x2)

USB-A greitas įkrovimas (x2)

USB-C (x2)

Automobilinis įkroviklis

DC5521 išvestis (x2)

3000W

5V      2.4A  12W maksimalus kiekvienam prievadui

5V      2.4A  9V      2A 12V      1.5A 18W max prievadui

5/9/12/15/20V         5A  100W maksimalus kiekvienam prievadui

12.6V    10A, 126W maksimalus

12.6V     3A, kiekvienam prievadui

Bendra informacija

Išvesties prievadai

Grynasis svoris

Matmenys

Talpa

Sertifikavimas

Wi-Fi

2016Wh   50.4V

Palaikoma

Informacija apie akumuliatorių
Elementų chemija

Galiojimo laikas

Ciklo trukmė

NCM

1 metai (po pilno įkrovimo)

800 ciklų iki 80% + talpa

* Automobilinis įkroviklis dalijasi galia su DC5521 išvesties prievadu ir siūlo maksimalią 126 W galią.

Kintamosios srovės(x4) grynoji sinusinė banga, bendra galia 2400W
(viršįtampis 4600W), 230V~ (50Hz/60Hz)

Aplinkos darbo temperatūra
Optimali darbinė temperatūra

Iškrovimo temperatūra

Ikrovimo temperatūra

Laikymo temperatūra

* Ar gaminį galima įkrauti, ar iškrauti priklauso nuo faktinės akumuliatoriaus temperatūros.

Apsauga

1.1 DELTA Max (2000) specifikacijos

68°F iki 86°F (20°C iki  30°C)

-4°F iki 113°F  (-20°C iki  45°C)

32°F iki 113°F (0°C iki  45°C)

-4°F iki 113°F  (-20°C iki  45°C)  (optimaliai: 68°F iki
86°F [20°C iki  30°C] )

Apsauga nuo viršįtampių, Apsauga nuo perkrovos, Apsauga nuo 
perkaitimo, Apsauga nuo trumpojo jungimo, Apsauga nuo žemos 
temperatūros, Apsauga nuo žemos įtampos, Apsauga nuo viršsrovių
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Papildomos jungtys
palaiko iki 2 „DELTA Max Smart“ papildomų baterijų
(parduodama atskirai)
Palaikomas (parduodamas atskirai)

„Smart Extra“ baterija

Išmanusis generatorius

Įvesties prievadai
Kintamosios srovės įkrovimas

Kintamosios srovės įvesties įtampa

Saulės energijos įkroviklis

Automobilinis įkroviklis

X-Stream greitas įkrovimas 1600W maksimalus

220-240V~ 50Hz/60Hz, 10A

11-100V    10A, 800W maksimāli 

Palaiko 12V / 24V bateriją, numatytoji 8A

Didžiausia įrenginio(-ų) galia palaikoma

USB-A (x2)

USB-A greitas įkrovimas (x2)

USB-C (x2)

Automobilinis įkroviklis

DC5521 išvestis (x2)

2500W

5V      2.4A  12W maksimalus kiekvienam prievadui

5V      2.4A  9V      2A  12V    1.5A  18W max prievadui

5/9/12/15/20V          5A  100W maksimalus kiekvienam prievadui

12.6V    10A, 126W maksimalus

12.6V    3A, kiekvienam prievadui

Bendra informacija

Išvesties prievadai

Grynasis svoris

Matmenys

Talpa

Sertifikavimas

Wi-Fi

1612Wh  50.4V

Palaikoma

Informacija apie akumuliatorių
Vlementų chemija

Galiojimo laikas

Ciklo trukmė

NCM

1 metai (po pilno įkrovimo)

500 ciklų iki 80% + talpa

* Automobilinis įkroviklis dalijasi galia su DC5521 išvesties prievadu ir siūlo maksimalią 126 W galią.

Kintamosios srovės(x4) grynoji sinusinė banga, bendra galia 2000W
(viršįtampis 4600W), 230V~ (50Hz/60Hz)

Aplinkos darbo temperatūra
Optimali darbinė temperatūra

Iškrovimo temperatūra

Ikrovimo temperatūra

Laikymo temperatūra

* Ar gaminį galima įkrauti, ar iškrauti priklauso nuo faktinės akumuliatoriaus temperatūros.

Apsauga

1.2 DELTA Max (1600) specifikacijos

68°F iki 86°F iki  30°C)

-4°F iki 113°F  (-20°C iki  45°C)

32°F iki 113°F (0°C iki  45°C)

-4°F iki 113°F  (-20°C iki  45°C)  (optimaliai: 68°F iki
86°F [20°C iki  30°C]

(20°C 

Apsauga nuo viršįtampių, Apsauga nuo perkrovos, Apsauga nuo 
perkaitimo, Apsauga nuo trumpojo jungimo, Apsauga nuo žemos 
temperatūros, Apsauga nuo žemos įtampos, Apsauga nuo viršsrovių
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2.2 Išmetimo vadovas

2. Saugos instrukcijos
2.1 Naudojimas

1. Nenaudokite gaminio šalia šilumos šaltinių, pvz., ugnies šaltinio ar kaitinimo krosnies.

2. Venkite kontakto su bet kokiu skysčiu. Nenardinkite gaminio į vandenį ir nesušlapinkite. Nenaudokite gaminio 

lyjant ar drėgnoje aplinkoje.

3. Nenaudokite gaminio aplinkoje, kurioje yra stipri statinė elektra / magnetiniai laukai.

4. Jokiu būdu neišardykite gaminio ir nebadykite jo aštriais daiktais.

5. Nenaudokite laidų ar kitų metalinių daiktų, kurie gali sukelti trumpąjį jungimą.

6. Nenaudokite neoficialių komponentų ar priedų. Jei reikia pakeisti komponentus ar priedus, apsilankykite 

oficialiuose „EcoFlow“ kanaluose ir patikrinkite atitinkamą informaciją.

7. Naudodami gaminį griežtai laikykitės šiame vartotojo vadove nurodytos darbinės aplinkos temperatūros. Jei 

temperatūra yra per aukšta, gali kilti gaisras arba sprogimas; jei temperatūra yra per žema, gaminio veikimas gali 

labai susilpnėti arba gaminys gali išvis nustoti veikęs.

8. Nedėkite jokių sunkių daiktų ant prietaiso.

9. Naudodami neužrakinkite ventiliatoriaus jėga ir nedėkite gaminio į nevėdinamą ar dulkėtą vietą.

10. Naudodami gaminį venkite smūgių, kritimų ar stiprios vibracijos. Patyrus stiprų išorinį poveikį, nedelsdami 

išjunkite maitinimą ir nebenaudokite gaminio. Transportavimo metu įsitikinkite, kad gaminys yra gerai pritvirtintas, 

kad išvengtumėte vibracijos ir smūgių.

11. Jei naudojimo metu netyčia įmetėte gaminį į vandenį, pastatykite jį saugioje atviroje vietoje ir būkite toliau nuo 

jo, kol jis visiškai išdžius. Išdžiūvusio produkto negalima pakartotinai naudoti ir jį reikia tinkamai išmesti pagal 2.2 

skyrių. Gaminiui užsiliepsnojus, rekomenduojame gesintuvus naudoti tokia tvarka: vanduo arba vandens dulksna, 

smėlis, gesinimo antklodė, sausi milteliai ir galiausiai anglies dioksido gesintuvas.

12. Sausa šluoste nuvalykite nešvarumus nuo gaminio prievadų.

13. Padėkite gaminį ant lygaus paviršiaus, kad išvengtumėte gaminio nukritimo. Jei gaminys apvirsta ir yra labai 

pažeistas, nedelsdami jį išjunkite, padėkite bateriją atviroje vietoje, laikykite atokiai nuo degiųjų medžiagų ir 

žmonių bei išmeskite pagal vietinius įstatymus ir taisykles.

14. Užtikrinkite, kad gaminys būtų vaikams ir naminiams gyvūnėliams nepasiekiamoje vietoje.

1. Jei sąlygos leidžia, įsitikinkite, kad akumuliatorius yra visiškai išsikrovęs, prieš išmesdami jį į tam skirtą 

akumuliatoriaus perdirbimo konteinerį. Gaminyje yra baterijų su potencialiai pavojingomis cheminėmis medžiago-

mis, todėl griežtai draudžiama jas išmesti į įprastas šiukšliadėžes. Norėdami gauti daugiau informacijos, 

vadovaukitės vietiniais baterijų perdirbimo ir išmetimo įstatymais ir reglamentais.

2. Jei akumuliatoriaus negalima visiškai iškrauti dėl gaminio gedimo, neišmeskite akumuliatoriaus tiesiai į 

akumuliatoriaus perdirbimo dėžę. Tokiu atveju turėtumėte susisiekti su profesionalia baterijų perdirbimo įmone dėl 

tolesnio apdorojimo.

3. Per daug išsikrovusias baterijas, kurių negalima įkrauti, išmeskite.
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LCD ekranas

Saulės / automobilio
įkrovimo įvesties prievadas

Kintamosios srovės
išvesties lizdai

Kintamosios srovės
maitinimo mygtukas

Automibilinė išvestis
DC5521 išvesties prievadas

Papildomos
baterijos prievadas 1

IOT mygtukas

USB-A išvesties prievadas USB-A greito įkrovimo
išvesties prievadas

X-Stream kintamosios srovės
įkrovimo įvesties prievadas

USB-C 100 W
išvesties prievadas

USB įjungimo mygtukas

Apsauginis jungiklis
nuo perkrovos

12V DC maitinimo mygtukas

Papildomos
baterijos prievadas 2

Pagrindinis
maitinimo mygtukas

3.1 Produkto Aprašymas

Vėdinimo ventiliatorius

3. Pradžia

Kintamosios srovės įkrovimo greičio jungiklis

USB-A Fast Charge Output 
Port
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3.2  LCD ekranas

3.3 Bendras produkto naudojimas

Trumpai paspauskite, kad įjungtumėte Ilgai paspauskite, kad išjungtumėte

Likęs įkrovimo /
iškrovimo laikas

Perkrovos įspėjimas

 Ventiliatoriaus indikatorius

Įspėjimas apie žemą temperatūrą
Aukštos temperatūros įspėjimas

Likusios baterijos procentas
Įspėjimas apie akumuliatoriaus gedimą

Baterijos lygio indikatorius

Papildomos baterijos indikatorius

AC išvestis Wi-Fi būsena

12V nuolatinės srovės išvesties indikatorius

Įkrovimo būsenaUSB-A išvestis

USB-C išvestis

Išvesties galia

 Įvesties galia

* Daugiau trikdžių šalinimo veiksmų rasite 5 skyriuje.

Produktas įjungtas, produktas išjungtas, LCD ekranas įjungtas

Akumuliatoriaus lygio indikatorius: įkrovimo metu indikatorius pasipildys. Jei gaminio įkrova yra 0%, indikatorius 
mirksės, kad jus įspėtų.
„Wi-Fi“ būsena: 3 sekundes paspaudus IOT mygtuką, LCD ekrane mirksės „Wi-Fi“ būsena, rodanti, kad gaminys 
paruoštas susiejimui. Yra du būdai, kaip prijungti gaminį prie programėlės: tiesiogiai prisijungti prie gaminio 
viešosios interneto prieigos taško arba naudoti internetą. Jei programėlė sėkmingai prijungta prie gaminio viešosios 
interneto prieigos taško, piktograma toliau mirksės; jei jis sėkmingai prijungtas prie interneto, piktograma išliks.

Trumpai paspauskite pagrindinį maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte gaminį; užsidegs LCD ekranas ir bus 
rodoma akumuliatoriaus lygio indikatoriaus piktograma.
Gaminys pereina į miego režimą po 5 minučių neveikimo; LCD ekranas automatiškai išsijungs. Kai gaminys 
pajunta bet kokį apkrovos pasikeitimą ar operacijas, LCD ekranas automatiškai užsidega. Norėdami įjungti arba 
išjungti LCD ekraną, trumpai paspauskite pagrindinį maitinimo mygtuką.
Norėdami išjungti gaminį, paspauskite ir palaikykite pagrindinį maitinimo mygtuką.
Numatytasis gaminio budėjimo laikas yra 2 valandos. Išjungus kitus maitinimo mygtukus ir 2 valandas negaunant 
jokios kitos apkrovos, gaminys automatiškai išsijungs. Budėjimo laiką galima nustatyti programėlėje.
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USB išvesties prievadas

12V DC išvesties prievadas

Kintamosios srovės išvesties prievadas

Trumpai paspauskite
12V DC maitinimo mygtuką

Trumpai paspauskite kintamosios
srovės maitinimo mygtuką

Trumpai paspauskite
USB maitinimo mygtuką

Kai įjungtas pagrindinis maitinimo mygtukas, trumpai 
paspauskite USB maitinimo mygtuką, kad naudotumėte 
USB išvesties prievadą. Dar kartą trumpai paspauskite 
USB maitinimo mygtuką, kad jį išjungtumėte.
Įrenginys automatiškai neišsijungs, kai įjungtas USB 
maitinimo mygtukas.

Įjungę pagrindinį maitinimo mygtuką, trumpai paspauskite 
12 V nuolatinės srovės maitinimo mygtuką, kad 
galėtumėte naudoti nuolatinės srovės išvesties prievadą. 
Dar kartą trumpai paspauskite 12 V DC maitinimo 
mygtuką, kad jį išjungtumėte. Įjungus 12 V nuolatinės 
srovės maitinimo mygtuką, gaminys automatiškai 
neišsijungs.

Įjungę pagrindinį maitinimo mygtuką, trumpai paspauskite 
kintamosios srovės maitinimo mygtuką, kad galėtumėte 
naudoti kintamosios srovės išvesties prievadus. Dar kartą 
trumpai paspauskite kintamosios srovės maitinimo 
mygtuką, kad jį išjungtumėte. Numatytasis kintamosios 
srovės išvesties prievado budėjimo laikas yra 12 valandų. 
12 valandų nenaudojant jokios apkrovos, kintamosios 
srovės maitinimas automatiškai išsijungs. Jei nenaudojate, 
išjunkite kintamosios srovės maitinimo mygtuką, kad 
sutaupytumėte energijos.
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EcoFlow programėlė

<2 val
pilnas įkrovimas

3.4 Kintamosios srovės įkrovimas

AC įkrovimo kabelis 

Pritaikytas įkrovimo galios diapazonas
nuo 200 W iki didžiausios įvesties galios

(Numatytasis: 400 W) 

X-Stream greitas įkrovimas
Maksimali įvesties galia

„EcoFlow“ greitojo įkrovimo technologija „X-Stream“ yra skirta kintamos srovės įkrovimui. Įkrovimo galią galite 

valdyti naudodami kintamosios srovės įkrovimo greičio jungiklį. Nustačius į viršų, turėsite didžiausią įkrovimo greitį. 

Kai nustatytas į apačią, jis veiks jūsų pasirinktu greičiu, kuris pagal numatytuosius nustatymus yra 400 W, kurį 

galima keisti programėlėje „EcoFlow“. Esant neįprastoms situacijoms, kai kintamosios srovės įvesties srovė išlieka 

didesnė nei 20 A, „X-Stream“ įkrovimo įvesties prievadas inicijuos savisaugos funkciją, o gaminio apsaugos nuo 

perkrovos jungiklis automatiškai iššoks. Patvirtinę, kad nėra gaminio gedimo, galite paspausti apsaugos nuo 

perkrovos jungiklį, kad tęstumėte įkrovimą.

Įkrovimo galią galima reguliuoti naudojant kintamosios srovės įkrovimo greičio jungiklį, esantį gaminio nugarėlėje. 

Įkrovimo galios diapazoną galite nustatyti „EcoFlow“ programėlėje.

Greitam įkrovimui naudokite „EcoFlow“ kintamosios srovės įkrovimo kabelį. Kintamosios srovės įkrovimo laidas turi būti 
tiesiogiai prijungtas prie 15 A (arba didesnio) sieninio lizdo. „EcoFlow“ neprisiima atsakomybės už pasekmes, kilusias dėl 
instrukcijų nesilaikymo, įskaitant, bet neapsiribojant, įkrovimo naudojant kintamosios srovės įkrovimo laidą.
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MC4 

3.5 Įkrovimas naudojant saulės energiją

3.6 Automobilinis įkrovimas

Saulės įkrovimo kabelis

Automobilio įkrovimo laidas

Vartotojai gali įkrauti gaminį per automobilio įkrovimo įvesties prievadą. Jis palaiko 12 V / 24 V automobilinius 

įkroviklius ir 8 A numatytąją įkrovimo srovę. Užvedę automobilį įkraukite naudodami automobilinį įkroviklį, kad 

išvengtumėte gedimo užvedimo dėl nepakankamo automobilio akumuliatoriaus. Be to, įsitikinkite, kad automobilio 

įkrovimo įvesties prievadas ir automobilio įkrovimo laidas yra geros būklės. „EcoFlow“ neprisiima atsakomybės už 

jokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl instrukcijų nesilaikymo.

Kai gaminiui įkrauti naudojate „EcoFlow“ saulės kolektorių, vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis kartu su 
saulės kolektoriumi.
Prieš prijungdami saulės kolektorių įsitikinkite, kad saulės baterijos išėjimo įtampa neviršija 75 V, kad 
nesugadintumėte gaminio.
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3.7 „Smart Extra“ akumuliatoriaus naudojimas

3.8 Programėlė

3.9 X-Boost

Gaminį galima prijungti prie iki dviejų išmaniųjų papildomų baterijų vienu 
metu, kad būtų patenkinti didesnio pajėgumo poreikiai. Išsamias instrukcijas 
rasite „DELTA Max Smart Extra Battery“ ir „Smart Generator“ vartotojo 
vadovuose. 
Papildoma baterija, vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis:
1. Prieš prijungdami gaminį prie „Smart Extra“ baterijos, įsitikinkite, kad ir 
gaminys, ir baterija yra išjungti.
2. Prijungę gaminį prie „Smart Extra“ baterijos, prieš naudodami įsitikinkite, 
kad abiejuose LCD ekranuose rodoma papildomos baterijos piktograma.
3. Įkrovimo ir iškrovimo metu tiesiogiai neprijunkite ir neišimkite „Smart 
Extra“ baterijos. Jei reikia prijungti arba išimti jį įpusėjus, pirmiausia išjunkite 
gaminį.
4. Nelieskite metalinių „Smart Extra“ baterijos jungties gnybtų rankomis ar 
kitais daiktais. Jei prie metalinių gnybtų prilipo pašalinių daiktų, švelniai 
nuvalykite juos sausa šluoste.

„EcoFlow“ programėlė suteikia vartotojams galimybę nuotoliniu būdu 
valdyti ir stebėti „EcoFlow“ elektrines. Perskaitykite „EcoFlow“ 
programėlės vartotojo vadovą ir atsisiųskite jį naudodami šią nuorodą: 
https://ecoflow.com/pages/ecoflow-app
Privatumo politika
Naudodamiesi „EcoFlow“ produktais, programomis ir paslaugomis 
sutinkate su „EcoFlow“ naudojimo sąlygomis ir privatumo politika, kurią 
galite rasti „EcoFlow“ programėlės puslapio „Vartotojas“ skiltyje „Apie“ 
arba oficialioje „EcoFlow“ svetainėje adresu
https: //ecoflow.com/pages/terms-of-use ir
https://ecoflow.com/pages/privacy-policy

Siekiant išvengti veikimo sutrikimų dėl apsaugos nuo perkrovos, „X-Boost“ funkcija bus automatiškai 
įjungta, kai bendra išvesties galia viršys vardinę išėjimo galią, todėl gaminys gali maitinti didelės 
galios prietaisus vardine išėjimo galia.
„X-Boost“ patarimai:
1. „X-Boost“ įjungtas pagal numatytuosius nustatymus; galite jį įjungti arba išjungti „EcoFlow“ programėlėje.
2. „X-Boost“ nepasiekiamas, kai kintamosios srovės išvestis įjungta įkrovimo būsenoje (apėjimo režimu) ir kai 
„X-Boost“ funkcija neįgalinta.
3. „X-Boost“ taikomas ne visiems elektros prietaisams; jis nesuderinamas su prietaisais, kuriems taikomi 
griežti įtampos reikalavimai. Prietaisai su apsauga nuo įtampos (pvz., tikslūs instrumentai) nepalaikomi. 
„X-Boost“ režimas labiau tinka šildymo prietaisams. Atlikite bandymus patys naudodami savo įrenginius, 
kuriuose įjungta „X-Boost“.
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3.10 Avarinis elektros tiekimas (EPS)

4. DUK 

Produktas palaiko avarinį elektros tiekimą (EPS). Kai kintamosios srovės įkrovimo laidu prijungiate tinklo 
maitinimą prie gaminio kintamosios srovės įvesties prievado, galite maitinti elektros įrenginius per 
kintamosios srovės išvesties lizdus (šiuo atveju kintamosios srovės maitinimas bus tiekiamas iš tinklo, o ne iš 
elektrinės). Staigaus elektros energijos tiekimo nutraukimo atveju gaminys gali automatiškai per 30 ms 
persijungti į maitinimo maitinimo režimą. Kaip pagrindinė UPS funkcija, ši funkcija nepalaiko 0ms perjungimo. 
Nejunkite gaminio prie jokio įrenginio, kuriam reikalingas 0 ms UPS, pvz., duomenų serverių ir darbo stočių. 
Prieš naudodami gaminį patikrinkite ir patvirtinkite suderinamumą. Rekomenduojame vienu metu įkrauti tik 
vieną įrenginį ir nenaudoti kelių vienu metu, kad išvengtumėte apsaugos nuo perkrovos. „EcoFlow“ 
neprisiima atsakomybės už įrenginio gedimus ar duomenų praradimą, atsiradusius dėl instrukcijų 
nesilaikymo.

1. Kokia baterija naudojama gaminyje?
Naudojama aukštos kokybės ličio jonų baterija.
2. Kokie įrenginiai gali maitinti gaminio kintamosios srovės išvesties prievadą?
Dėl didelės vardinės galios ir didžiausios galios gaminio kintamosios srovės išvesties prievadas gali maitinti 
daugumą buitinių prietaisų. Prieš naudojant, rekomenduojame pirmiausia patikrinti prietaisų galią ir užtikrinti, 
kad visų įkrautų prietaisų galios suma būtų mažesnė už vardinę galią.
3. Kiek laiko gaminys gali įkrauti mano įrenginius?
Įkrovimo laikas rodomas gaminio LCD ekrane, kurį galima naudoti norint įvertinti daugumos prietaisų įkrovimo 
laiką.
4. Kaip sužinoti, ar gaminys kraunasi?
Kai jis įkraunamas, likęs įkrovimo laikas bus rodomas LCD ekrane. Tuo tarpu įkrovimo indikatoriaus 
piktograma pradės suktis su likusio akumuliatoriaus procentais ir įvesties galia, rodoma apskritimo dešinėje.
5. Kaip valyti gaminį?
Švelniai nuvalykite jį sausa, minkšta, švaria šluoste arba popieriniu rankšluosčiu.
6. Kaip laikyti produktą?
Prieš sandėliuodami produktą, pirmiausia išjunkite gaminį, o tada laikykite jį sausoje, vėdinamoje vietoje 
kambario temperatūroje. Nedėkite jo šalia vandens šaltinių. Jei norite laikyti ilgą laiką, iškraukite akumuliatorių 
iki 30% ir įkraukite iki 60% kas tris mėnesius, kad pailgintumėte akumuliatoriaus veikimo laiką.
7. Ar galima produktą pasiimti į lėktuvą?
Ne.
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5. Problemų sprendimas

Indikatorius Problema

Tęskite įprastą naudojimą pašalinę prie
USB-A prievado prijungtą elektros įrenginį.

Tęskite įprastą naudojimą pašalinę prie
USB-C prievado prijungtą elektros įrenginį.

Kai gaminys atvės, jis automatiškai
vėl pradės veikti normaliai.

Įkrovimas gali būti atnaujintas automatiškai,
kai akumuliatorius atvės.

Maitinimas gali būti atnaujintas automatiškai,
kai baterija atvės.

Įkrovimas gali būti atnaujintas automatiškai,
kai akumuliatoriaus temperatūra pakyla

virš 5 °C.
Maitinimas gali būti atnaujintas automatiškai,

kai akumuliatoriaus temperatūra pakyla
virš -12°C

Patikrinkite, ar ventiliatoriaus įleidimo
ir išleidimo angos yra užblokuotos, jei ne,

normalus veikimas bus automatiškai
atnaujintas, kai produkto temperatūra nukris.

Įprastas veikimas bus atnaujintas
automatiškai, kai gaminys bus naudojamas

esant optimaliai aplinkos temperatūrai.

Patikrinkite, ar ventiliatorius neužblokuotas
pašalinėmis medžiagomis.

Kai gaminys atvės, jis automatiškai pradės
vėl veikti normaliai.

Susisiekite su „EcoFlow” klientų
aptarnavimo tarnyba.

Įprastas veikimas bus automatiškai
atnaujintas, kai pašalinsite perkrautą
įrenginį ir iš naujo paleisite gaminį.

Elektriniai prietaisai turi būti
naudojami neviršijant vardinės galios.
(Jei norite gauti daugiau informacijos
apie galios apribojimus, žr. „X-Boost”

instrukcijas).

Sprendimas

Atjungus prie automobilinio įkroviklio
prijungtą įrenginį, gaminys automatiškai

pradės veikti normaliai.

USB-A apsauga 
nuo perkrovos

Kartu mirksi
piktogramos

Kartu mirksi
piktogramos

Kartu mirksi
piktogramos

Kartu mirksi
piktogramos

Kartu mirksi
piktogramos

Kartu mirksi
piktogramos

Kartu mirksi
piktogramos

Kartu mirksi
piktogramos

Kartu mirksi
piktogramos

Kartu mirksi
piktogramos

Kartu mirksi
piktogramos

Mirksi
piktogramos

piktograma
lieka šviesti

Kartu mirksi
piktogramos

USB-C apsauga
nuo perkrovos

USB-C apsauga nuo
aukštos temperatūros

Aukštos temperatūros
įkrovimo apsauga

Aukštos temperatūros
iškrovimo apsauga

Apsauga nuo žemos
temperatūros įkrovimo

Žemos temperatūros
iškrovimo apsauga

Kintamosios srovės
išvesties apsauga

nuo perkrovos

Apsauga nuo kintamosios
srovės aukštos
temperatūros

AC apsauga nuo
žemos temperatūros

Ventiliatoriaus blokavimas

Automobilio įkroviklio
apsauga nuo perkrovos

Automobilio įkroviklio
apsauga nuo aukštos

temperatūros

Baterijos gedimas

Jei naudojimo metu gaminio LCD ekrane yra rodomas pavojaus raginimas, kuris neišnyksta po 

perkrovimo, nedelsdami nustokite jį naudoti (nebandykite įkrauti ar iškrauti).

Jei reikalinga kitokia pagalba, susisiekite su „EcoFlow” klientų aptarnavimo tarnyba.
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6. Kas yra dėžutėje

7. Sandėliavimas ir priežiūra

DELTA Max Saulės energijos
įkrovimo laidas

DC5521 – DC5525 kabelis

Automobilio
įkrovimo laidas

Kintamosios srovės
įkrovimo laidas

Vartotojo vadovas
ir garantijos kortelė

1. Naudokite arba laikykite gaminį nuo 20 °C iki 30 °C temperatūroje, toliau nuo vandens, karščio ir kitų 

metalinių objektų.

2. Jei norite sandėliuoti ilgą laiką, iškraukite akumuliatorių iki 30% ir įkraukite iki 60% kas tris mėnesius.

3. Saugumo sumetimais nelaikykite gaminio ilgą laiką aukštesnėje nei 45°C arba žemesnėje nei -10°C 

temperatūroje.

4. Jei baigus naudoti gaminį akumuliatoriaus įkrovos liko mažiau nei 1 %, prieš padėdami į sandėliuką 

įkraukite iki 60 %. Jei gaminys ilgą laiką nenaudojamas, kai akumuliatorius labai išsikrovęs, gali būti padaryta 

nepataisoma žala akumuliatoriaus elementui, todėl sutrumpės gaminio tarnavimo laikas.

5. Jei gaminys buvo nenaudojamas per ilgai, o baterija labai išsikrovusi, jis persijungs į gilaus miego 

apsaugos režimą. Tokiu atveju įkraukite gaminį prieš vėl naudodami.


