
EcoFlow RIVER mini Vartotojo vadovas



Atsakomybės apribojimas

EcoFlow RIVER Mini (toliau vadinama RIVER Mini)

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.
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1. Specifikacijos

Įvesties prievadai
Kintamosios srovės įkrovimas

Kintamosios srovės įvesties įtampa

Saulės energijos įkroviklis

Automobilinis įkroviklis

Išvesties prievadai

Kintamosios srovės (X2)

Didžiausia įrenginio(-ų) galia palaikoma X-Boost

USB-A (x3)

Automobilinis įkroviklis

Bendra informacija
Grynasis svoris

Matmenys

Talpa

Wi-Fi

Informacija apie akumuliatorių
Elementų chemija

Ciklo trukmė

Apsaugos tipas

Aplinkos darbo temperatūra
Optimali darbinė temperatūra

Iškrovimo temperatūra

Ikrovimo temperatūra

Laikymo temperatūra

2.8Kg

24.8 x 13.9 x 13.2 cm

210Wh, 25.2V

Palaikoma

600W

5V  2.4A

12.6V   10A, 126W maksimalus

X-Stream greitas įkrovimas 300W maksimalus

220–240V~50Hz/60Hz, 2.8A maksimalus

11–39V   8A, 100W maksimalus

Palaiko 12V/24V bateriją, kurios didžiausia įvestis 8A

ir maksimali galia 100W

NCM trinarė ličio baterija

Liekamoji galia viršija 80 % po 500 ciklų

20 ~30 (68°F~86°F)

-20 ~45 (-4°F~113°F)

0 ~45 (32°F~113°F)

-20 ~45 (-4°F~113°F)

Apsauga nuo aukštos temperatūros, apsauga nuo 
žemos temperatūros, apsauga nuo perkrovimo, 
apsauga nuo perkrovimo, apsauga nuo perkrovos, 
apsauga nuo trumpojo jungimo ir apsauga nuo 
perkrovos

grynoji sinusinė banga, bendra galia 300W
(viršįtampis 600W), 230V~ (50Hz/60Hz)
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2.2 Išmetimo vadovas

2.1 Naudojimas

2. Saugos instrukcijos

1. Griežtai draudžiama statyti šį gaminį šalia šilumos šaltinių, pvz., ugnies ar kaitinimo krosnių.

2. Griežtai draudžiama šiam gaminiui liestis su bet kokiu skysčiu. Nemerkite šio gaminio į vandenį ir neleiskite jam 

sušlapti. Nenaudokite šio gaminio lyjant, drėgnoje aplinkoje ar drėgnoje aplinkoje.

3. Draudžiama naudoti šį gaminį stipraus statinio ar stipraus magnetinio lauko aplinkoje.

4. Draudžiama bet kokiu būdu išardyti šį gaminį arba pradurti jį aštriais daiktais.

5. Draudžiama naudoti laidus ar kitus metalinius daiktus, kad sukeltų šio gaminio trumpąjį jungimą.

6. Nenaudokite neoficialių komponentų ar priedų. Jei reikia pakeisti, apsilankykite oficialiame EcoFlow pardavimo 

kanale, kad gautumėte atitinkamos pirkimo informacijos.

7. Naudodami šį gaminį, griežtai laikykitės šiame vartotojo vadove nurodytos aplinkos temperatūros. Dėl per 

aukštos temperatūros akumuliatorius gali užsidegti ar net sprogti; o per žema temperatūra labai pablogins gaminio 

veikimą tiek, kad jis nebeatitiks įprasto naudojimo reikalavimų.

8. Draudžiama ant šio gaminio krauti kitus sunkius daiktus.

9. Draudžiama per prievartą blokuoti ventiliatorių naudojimo metu arba laikyti gaminį nevėdinamose ar dulkėtose 

patalpose.

10. Venkite smūgių, kritimo, kritimo ar stiprios vibracijos. Esant stipriam išoriniam poveikiui, nedelsdami išjunkite 

maitinimą ir nebenaudokite gaminio. Transportuodami gaminį laikykite tinkamai pritvirtintą, kad išvengtumėte 

vibracijos ir smūgių.

11. Jei naudojimo metu gaminys netyčia įkrenta į vandenį, pastatykite jį saugioje atviroje vietoje ir laikykite toliau 

nuo gaminio, kol jis visiškai išdžius. Išdžiovintas produktas negali būti naudojamas pakartotinai, o jį reikia tinkamai 

išmesti pagal metodą, aprašytą 2.2 skyriuje „Išmetimas“. Jei gaminys užsidega, naudokite gesintuvą arba gaisro 

gesinimo įrangą tokia rekomenduojama tvarka: vanduo arba rūkas, smėlis, gesinimo antklodė, sausi milteliai, 

anglies dioksido gesintuvas.

12. Jei šio gaminio sąsaja susitepa, nuvalykite ją sausa šluoste.

13. Su šiuo gaminiu elkitės atsargiai, kad jis nebūtų sugadintas dėl apvirtimo. Jei gaminys apvirsta ir rimtai 

pažeistas, nedelsdami išjunkite maitinimą ir padėkite bateriją atviroje vietoje, būtinai saugokite ją nuo degių 

medžiagų ir žmonių; ir išmeskite jį pagal vietinių įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

14. Laikykite šį gaminį vaikams ir naminiams gyvūnėliams nepasiekiamoje vietoje.

1. Kai leidžia sąlygos, prieš padėdami gaminį į tam skirtą baterijų perdirbimo dėžę būtinai visiškai iškraukite šio 

gaminio akumuliatorių. Šiame gaminyje yra baterija, kuri yra pavojinga cheminė medžiaga ir kurią griežtai 

draudžiama dėti į įprastą šiukšlių dėžę. Norėdami gauti svarbios informacijos, laikykitės vietinių įstatymų ir 

taisyklių, susijusių su baterijų perdirbimu ir šalinimu.

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

baterijų perdirbimo dėžę. Kreipkitės į specializuotą akumuliatorių perdirbimo įmonę dėl tolesnio utilizavimo.

3. Per daug išsikrovusios baterijos negalima paleisti. Prašome jį išmesti kaip atliekas.
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3. Pradžia
3.1 Produkto Aprašymas

USB-A preivadas

LCD ekranas

Maitinimo būsena

Automibilinė išvestis

USB ir belaidžio įkrovimo
maitinimo mygtukas

IOT mygtukas

Pagrindinis maitinimo mygtukas
DC maitinimo mygtukas

Kintamosios srovės maitinimo mygtukas

Kintamosios srovės
išvesties lizdai

X-Stream kintamosios srovės
įkrovimo įvesties prievadas

Saulės / automobilio
įkrovimo įvesties prievadas



4

3.2  LCD ekranas

3.3 Bendras produkto naudojimas

Produktas įjungtas, produktas išjungtas, LCD ekranas įjungtas

Trumpai paspauskite, kad įjungtumėte Ilgai paspauskite, kad išjungtumėte

Baterijos lygio indikatorius

Likusios baterijos procentas

Wi-Fi būsena

Įkrovimo būsena

 Įvesties galia

Išvesties galia

Automašīnas izeja

USB-A išvestis
Įspėjimas apie žemą temperatūrąAukštos temperatūros įspėjimas

Perkrovos įspėjimas
 Ventiliatoriaus indikatorius

AC išvestis

Likęs įkrovimo /
iškrovimo laikas

Trumpai paspauskite pagrindinį maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte įrenginį. Įjungus įrenginį, užsidegs LCD 

ekranas, o pagrindinis maitinimo indikatorius persijungs į kvėpavimo šviesos režimą.

Gaminys persijungs į miego režimą, jei jis neveiks 5 minutes be jokios veiklos, o LCD ekranas automatiškai 

išsijungs. Pasikeitus gaminio apkrovai arba veikimui, LCD ekranas užsidegs automatiškai. Norėdami įjungti arba 

išjungti LCD ekraną, trumpai paspauskite pagrindinį maitinimo mygtuką.

Ilgai paspauskite pagrindinį maitinimo mygtuką, kad išjungtumėte gaminį.

Numatytasis šio gaminio budėjimo laikas yra 30 minučių. Jei neįjungtas joks kitas išvesties maitinimo mygtukas ir 

gaminys neprijungtas prie jokios apkrovos, gaminys automatiškai išsijungs po 30 minučių, o laukimo laiką galima 

nustatyti programėlėje.
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USB išvesties prievadas

Trumpai paspauskite
USB maitinimo mygtuką

12V DC išvesties prievadas

Kintamosios srovės išvesties prievadas

Įsitikinę, kad pagrindinis maitinimas įjungtas, prieš 
naudodami USB išvesties prievadą trumpai paspauskite 
USB maitinimo mygtuką. Dar kartą trumpai paspauskite 
USB maitinimo mygtuką, kad išjungtumėte maitinimą.
Jei USB maitinimo mygtukas įjungtas, šis gaminys 
automatiškai neišsijungs.

Įjungę pagrindinį maitinimą, trumpai paspauskite 12 V 
nuolatinės srovės išvesties maitinimo mygtuką, kad 
įjungtumėte nuolatinės srovės išvesties prievadą. Dar 
kartą trumpai paspauskite 12 V nuolatinės srovės 
išvesties maitinimo mygtuką, kad išjungtumėte 
maitinimą.
Jei įjungtas 12 V nuolatinės srovės išvesties maitinimo 
mygtukas, šis gaminys automatiškai neišsijungs.

Įsitikinę, kad pagrindinis maitinimas įjungtas, trumpai 
paspauskite kintamosios srovės išvesties maitinimo 
mygtuką, kad įjungtumėte kintamosios srovės išvesties 
prievadą. Dar kartą trumpai paspauskite kintamosios 
srovės išvesties maitinimo mygtuką, kad išjungtumėte 
maitinimą.
Numatytasis kintamosios srovės išvesties prievado 
budėjimo laikas yra 30 minučių. Kai gaminio kintamosios 
srovės išvesties prievadas nebus apkrautas 30 minučių, 
kintamosios srovės išvesties maitinimo mygtukas išsijungs 
automatiškai.
Kai kintamosios srovės išvestis nenaudojama, nedelsdami 
ją išjunkite, kad išvengtumėte akumuliatoriaus energijos 
praradimo dėl keitiklio energijos suvartojimo.

Trumpai paspauskite
12V DC maitinimo mygtuką

Trumpai paspauskite kintamosios
srovės maitinimo mygtuką
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3.4 Kintamosios srovės įkrovimas

Vartotojai gali įkrauti šį gaminį prijungę jį prie saulės kolektorių serijos, kaip parodyta paveikslėlyje.

3.5 Įkrovimas naudojant saulės energiją

AC įkrovimo kabelis 

Saulės įkrovimo kabelis

MC4 jungtis

EcoFlow X-Stream greitojo įkrovimo technologija yra specialiai sukurta kintamos srovės įkrovimui. Šio gaminio 

maksimali įkrovimo galia yra iki 300 W ir gali įkrauti iki 80 % talpos per 1 valandą.

X-Stream greitas 
įkrovimas 

Maksimalus 300 W
Iki pilno pajėgumo 

maždaug per 1,5 val

0%–50% per 
maždaug 0,5 val. 

0–80% per
apie 1h 0%-100% 
per maždaug 1,5h

Kai šiam gaminiui įkrauti naudojate EcoFlow saulės baterijas, prijunkite gaminį pagal vartotojo vadove 
nurodytas specifikacijas.
Prieš prijungdami saulės baterijas, patikrinkite, ar saulės baterijų išėjimo įtampos specifikacijos atitinka 
gaminio specifikacijų diapazoną, kad nesugadintumėte gaminio.
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3.6 Automobilinis įkrovimas

3.7 Programėlė

3.8 X-Boost

Automobilio įkrovimo laidas

Šį gaminį galima įkrauti naudojant automobilio įkrovimo prievadą, kuris turėtų būti naudojamas įjungus automobilio 

degimą, kad išvengtumėte paleidimo gedimo dėl įtampos trūkumo automobilio akumuliatoriuje. Be to, įsitikinkite, 

kad automobilio įkrovimo prievadas ir automobilio įkrovimo įvesties linijos cigarečių žiebtuvėlis yra gerai susisiekę.

Mūsų įmonė neatsako už žalą, atsiradusią dėl šių specifikacijų nesilaikymo.

Galite valdyti ir peržiūrėti gaminio informaciją ir duomenis 
naudodami EcoFlow programėlę.
Informacijos apie tai, kaip atsisiųsti, prisijungti ir naudoti 
EcoFlow programėlę, rasite oficialioje EcoFlow WeChat 
paskyroje.

Siekiant išvengti veikimo gedimo dėl apsaugos nuo perkrovos, kai bendra išėjimo galia viršija vardinę 
išėjimo galią, X-Boost funkcija įsijungs automatiškai, kad gaminys galėtų tiekti maitinimą didelės 
galios įrenginiams su vardine išėjimo galia.

Naudodami X-Boost funkciją atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:
1. X-Boost funkcija šiame gaminyje įjungta pagal numatytuosius nustatymus. Šią funkciją galima įjungti arba 
išjungti naudojant EcoFlow programėlę.
2. X-Boost funkcija nepasiekiama esant šioms sąlygoms: kintamosios srovės išvestis įjungiama, kai 
kintamosios srovės įkrovimas (apėjimo režimas) arba X-Boost režimas išjungtas.
3. Funkcija X-Boost tinka šildymo ir variklio įrangai, bet ne visiems elektros prietaisams. X-Boost netinka tam 
tikriems elektros prietaisams su apsauga nuo įtampos (pvz., tiksliesiems prietaisams). Norėdami patikrinti, ar 
X-Boost funkcija gali būti naudojama įrenginiui, žr. tikrąjį testą.
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4. DUK 

3.9 Avarinis elektros tiekimas (EPS)

1. Kokio tipo baterija naudojama šiame gaminyje?
Šiam gaminiui naudojama aukštos kokybės ličio jonų baterija.
2. Kokie įrenginiai gali būti prijungti prie šio gaminio kintamosios srovės išvesties prievado?
Šio gaminio kintamosios srovės išvesties prievado vardinė galia yra 300 W, o didžiausia – 600 W. Jis gali 
maitinti daugumą plataus vartojimo elektronikos gaminių. Tačiau prieš naudojant rekomenduojama patikrinti 
atitinkamo elektros prietaiso galią ir įsitikinti, kad visų apkrovos įrenginių galių suma būtų mažesnė už vardinę 
galią.
3. Kaip sužinoti, kiek laiko trunka gaminio galia?
Šio gaminio LCD ekrane rodomas baterijos veikimo laikas, kurį galima naudoti norint įvertinti
įkrovimo laikas, reikalingas bendriesiems įrenginiams su stabiliu energijos suvartojimu.
4. Kaip žinoti, kad gaminys kraunasi?
Įkraunant LCD ekrane bus rodomas likęs įkrovimo laikas, o maitinimo indikatoriaus apskritimas, esantis už 
akumuliatoriaus talpos procento ribų, pradės cikliškai suktis ir rodys įvesties galią.
5. Kaip išvalyti šį gaminį?
Nuvalykite šį gaminį sausa, minkšta ir švaria šluoste arba servetėle.
6. Kaip laikyti gaminį?
Laikydami šį gaminį, išjunkite gaminį ir laikykite jį sausoje ir vėdinamoje vietoje kambario temperatūroje. 
Nelaikykite šio gaminio šalia vandens. Kai šis gaminys laikomas ilgą laiką, rekomenduojama akumuliatorių 
iškrauti iki 30%, o po to įkrauti iki 80% kas tris mėnesius, kad pailgėtų šio gaminio tarnavimo laikas.
7. Ar šį gaminį galima įsinešti į lėktuvą?
Nr.

Šis gaminys palaiko avarinio maitinimo budėjimo (EPS) funkciją. Kai prijungiate maitinimo tinklą prie šio 
gaminio kintamosios srovės įvesties prievado per kintamosios srovės įkrovimo kabelį, galite maitinti elektros 
prietaisus naudodami šio gaminio kintamosios srovės išvesties prievadą (šiuo atveju kintamosios srovės 
šaltinis tiekiamas iš elektros tinklo, o ne iš elektros tinklo baterija). Kai staiga nutrūksta elektros tinklas, šis 
gaminys gali automatiškai per 30 ms persijungti į maitinimo šaltinį režimą. Tai nespecializuota UPS funkcija ir 
nepalaiko 0ms perjungimo. Nejunkite jo prie įrenginio, kuriam keliami aukšti reikalavimai UPS, pvz., duomenų 
serverių ir darbo stočių, arba nenaudokite jo po pakartotinių bandymų, kad įsitikintumėte, jog jis atitinka 
reikalavimus. Naudojimo metu rekomenduojama naudoti tik vieną įrenginį ir nenaudoti kelių įrenginių vienu 
metu, kad nesuveiktų gaminio apsauga nuo perkrovos. Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės už bet kokį 
įrenginio normalią veikimo sutrikimą ar duomenų praradimą dėl gaminio naudojimo ne pagal instrukcijas.



9

5. Problemų sprendimas

Išsami informacija apie klaidų piktogramas

OVERLOAD

RECHARGING TIME

RECHARGING TIME

RECHARGING TIME

OVERLOAD

OVERLOAD

OVERLOAD

piktograma
mirksi

piktograma
mirksi

piktograma
mirksi

piktograma
mirksi

piktograma
mirksi

piktograma
mirksi

piktograma
mirksi

piktograma
mirksi

piktograma
mirksi

piktograma
mirksi

piktograma
mirksi

piktograma
mirksi

Klaidos tipas Atkūrimo metodai

USB-A apsauga nuo 
perkrovos

Apsauga nuo įkrovimo 
perkrovos

Kintamosios srovės 
išvesties apsauga nuo 

perkrovos

Kintamosios srovės 
išvesties apsauga nuo 
žemos temperatūros

Ventiliatoriaus 
blokavimas

Automobilio įkrovimo 
apsauga nuo perkrovos

Kintamosios srovės 
išvesties apsauga nuo 

perkaitimo

Akumuliatoriaus įkrovimo 
apsauga nuo aukštos 

temperatūros

Akumuliatoriaus iškrovimo 
apsauga nuo aukštos 

temperatūros

Pašalinkite neįprastą apkrovą ir įprastas 
veikimas bus automatiškai atnaujintas, kai 

apkrova bus normali.

Įprastas veikimas bus atnaujintas 
automatiškai, kai akumuliatoriaus 

temperatūra vėl pakils iki 5°C (41°F).

Įprastas veikimas bus atnaujintas, kai 
pašalinsite pernelyg galingą įrenginį ir iš 

naujo paleisite įrenginį. Elektros prietaisai 
turi būti naudojami neviršijant vardinės 

galios (elektros prietaisų galios ribą X-Boost 
režimu žr. X-Boost funkcijos įvade)

Įsitikinkite, kad gaminio oro įleidimo ir 
išleidimo angos nėra užblokuotos. Įprastas 
veikimas bus atnaujintas automatiškai, kai 

pašalinama priežastis ir temperatūra 
sumažės.

Įprastas veikimas bus automatiškai 
atnaujintas po aplinkos
temperatūra atstatoma.

Patikrinkite, ar ventiliatorius neužblokuotas 
pašalinių daiktų, ir pašalinkite klaidos 

priežastį.

Įprastas veikimas bus 
automatiškai atnaujintas po to, 

kai bus paleistas iš naujo.

Įprastas veikimas bus 
automatiškai atnaujintas po to, 

kai bus paleistas iš naujo.

Įprastas veikimas bus atnaujintas 
automatiškai, kai baterija atvės.

Įprastas veikimas bus atnaujintas 
automatiškai, kai baterija atvės.

Įprastas veikimas bus atnaujintas 
automatiškai, kai apkrova bus 

normali.

Įprastas veikimas bus atnaujintas 
automatiškai, kai gaminys atvės.

Akumuliatoriaus įkrovimo 
apsauga nuo žemos 

temperatūros

Automobilio įkrovimo 
apsauga nuo aukštos 

temperatūros
Ryšio tarp pagrindinės 

valdymo plokštės ir 
kintamosios srovės 

gedimas

Jei naudojant šį gaminį atsiranda koks nors įspėjimas, o įspėjimo piktograma neišnyksta po to, kai 
gaminys buvo paleistas iš naujo, nedelsdami nustokite naudoti gaminį (nebandykite įkrauti ar iškrauti).
Jei aukščiau pateikta informacija nepadeda išspręsti problemos, susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba, 
kad gautumėte tolesnės pagalbos.
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6. Kas yra dėžutėje

7. Sandėliavimas ir priežiūra

RIVER Mini Kintamosios srovės
įkrovimo laidas

Vartotojo vadovas
ir garantijos kortelė

1. Idealiu atveju gaminį naudokite ir laikykite nuo 20°C (68°F) iki 30°C (86°F) temperatūroje ir visada laikykite jį 

toliau nuo vandens, didelio karščio ir aštrių daiktų. Ilgą laiką nelaikykite aukštesnėje nei 45°C (113°F) arba 

žemesnėje kaip -10°C (14°F) temperatūroje.

2. Ilgą laiką laikant mažai įkrautą akumuliatorių, sutrumpėja jo tarnavimo laikas. RIVER mini sumažina žalą 

įjungdama akumuliatorių į užmigdymo režimą. Norėdami išnaudoti visas akumuliatoriaus galimybes, 

įsitikinkite, kad jis yra maždaug 80 %, prieš padėdami RIVER mini ilgalaikiam saugojimui, o tada kartą per tris 

mėnesius iškraukite akumuliatorių iki 30 % ir vėl įkraukite iki 80 %.


