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OBSAH  BALENÍ

Děkujeme,  že  jste  si vybrali jeden z našich produktů  pro  uchovávání  energie.  Před  jeho  

použitím  si  přečtěte  tento  návod  k  obsluze  a  uchovávejte  její  blízko  přístroje.  Tento  manuál  

vám  pomůže  s  řádnou  obsluhou  zařízení.V tomto manuálu  však  nenaleznete  postup  pro  

konfiguraci  hardwaru  a  softwaru.  Pro  konkrétní  konfiguraci  tohoto  zařízení  si  prosím  přečtěte  

příslušný  návod  nebo  se  podívejte  na  svého  prodejce.Obrázky obsažené  v  tomto  manuálu  slouží  

pouze  pro  reference,  děkujeme.

NÁVOD

Návod k obsluze

AC  napájecí  kabel

POZOR

Taška



1485Wh  (25,6V/58Ah)

LiFeP04

Čistá  sinusovka

Autozásuvka

Spínač  USB

LCD  displejAC  vstupní  port

Spínač  AC

DC  hlavní  spínač

DC  vstupní  port

Port  USB-A  QC3.0    x4

Solární  vstupní  port

AC  výstupní  port

Tlačítko  hlavního  spínače

Zemnění

DC  Výstupní  port

Port  USB-C  PD100W    x2

DC  5521

700  W  Max.  ( 90~120  V/60Hz )  1000  W  Max.  (200~240  V/50Hz)

EU/AU
Jmenovitý  výkon:4*AC  výstupní  port

12-30  V/Max  10A  (Max  300  W)

PD  100W  (5V/3A  9V/3A  12V/3A  15V/3A  20V/5A)

QC3.0  (5V/3A,  9V/2A,12V/1,5A)  na  portu  Max.  18W

2x  DC5521

AC  100-120  V~  50/60  Hz

4*AC  výstupní  port

1x  autozásuvka

Jmenovitý  výkon:  1500W

2x  USB-C

Celkový  podíl  8  A  Max

4x  USB-A

370x311,5x235  mm

16  kg

USA/JP

AC  200-240V~  50Hz

13,6V/8A,  Max  108,8W

12-28,5  V /  Max 7A  ( Max  200  W )

XT60 /  Solár

13,6V/8A,  Max  108,8W

AC
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Sinusovka  měniče

Kapacita

AC  výstup

Rozměry

Čistá  hmotnost

DC  výstup

Typ  baterie

Vstup

ÚVOD

SPECIFIKACE

1600W/1  minuta

2000W/1  sekunda

Špičkový  výkon:
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Úroveň  nabití  Baterie % 4
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napětí

Indikátor  nízké /  
vysoké  teploty  baterie

Selhání  baterie /  nízké
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Ikona  USB-C  výstup

Ikona  výstupu  USB-A

Zbývající  čas  do  

vybití /  nabití

LCD  DISPLEJ
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Bezpečnostní  zámek  bateire

2

3

systému

Indikátor  nízkého

teploty

Indikátory  výstupu

teploty

Vstupní  výkon

Indikátory  zbývajícího
času

Indikátor  ochrany  

proti  přetížení
Bezpečnostní  indikátory

Úroveň  nabití  baterie

Selhání

Indikátor  

přehřátí

indikátory  vstupu

Indikátor  selhání

Indikátor  vysoké

Ikona  AC  výstup
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1

Indikátory  o  stavu  
baterie
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Hodiny

Minuty

Výstup  DC/autozásuvky Výstupní  výkon



AC

ZAPNUTO  VYPNUTO

JAK POUŽÍVAT FUNKCI AC VÝSTUPU  

Je-li  produkt  zapnutý  a    nedojde  k  žádné  činnosti,  obrazovka  se  automaticky  spustí  a  přejde  

do  režimu  "podsvícení".  Pro  rozsvícení  obrazovky  přepněte  hlavní  spínač  do  zapnutého  režimu.  

Pokud  nedochází k  činnosti,  přenosná  napájecí  stanice  spustí  všechny   porty a  nebude  napájet.  

Jestliže  neprobíhá  žádná  operace   po celých   10  minut,  přenosná  napájecí  stanice  se  automaticky  

spustí.

Během provozu můžete kdykoliv stisknout  hlavní  spÍnač  pro  rozsvícení  nebo  vypnutí  

displeje.

Obrazovka  automaticky  nevypne  displej  pouze  v  případě,  že  byl  spuštěn  bezpečnostní  

indikátor  nebo  byla  detekována  abnormalita.  Automatické  vypínání  obrazovky  bude  

obnoveno  až  poté,  co  bude  tato  chyba  vyřešena.

Za  předpokladu,  že  celkový  výkon  nepřekročí  1500 W  je  možné  všechny  AC  výstupy  používat  najednou.

Stiskněte  tlačítko  AC  pro  zapnutí  funkce  AC.  Výrobek  začne  napájet  externí  AC  zařízení.

velmi  AC  zařízení.

energii.

Jestliže  produkt  delší  dobu  nepoužíváte,  vypněte  jej  prosím  přidržením  hlavního  spínače  po  3  s.  Ušetříte  tím

pohotovostního  režimu.

Podržte  hlavní  spínač  alespoň  3  s.  Rozsvítí  se  indikátor  na  obrazovce  a  přístroj  přejde  do
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Přidržením  AC spínače funkce napájení  AC  napájení.

POZOR



JAK   POUŽÍVAT USB

POUŽITÍ  DC  VÝSTUPU

.  Pokud  zařízení  delší  dobu  nepoužíváte,  vypněte  jej prosím při držením  hlavního  spínače po  3 s.  Ušetříte  tím
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Po  použití  stejného spínače funkci DC  vypněte.

vypnout  USB  zařízení  a  můžete  ji  okamžitě  začít  používat.

největším  DC  spínačem  aktivujte  funkci  DC  výstupu.

hlavním  USB  spínačem  zapněte  funkci  USB  výstupu.

energii.

od  zařízení  DC.

.  Přidržením  hlavního  spínače  zapněte  zařízení.  Na  obrazovce  se  rozsvítí  kontrolka  a zařízení se  přepne  do  

pohotovostního  režimu.

přepne  do  pohotovostního  režimu.

  Přidržením  hlavního  spínače  zapněte  zařízení.  Na  obrazovce  se  zobrazí  indikátor  zapnutí  a  zařízení  se



JAK  NABÍJET

1  *  port  

DC5521. .  uper  rychlé  nabíjení  vstup  pro  nabíjení  přenosné  napájecí  stanice  přes  nabíjecí  AC  může  být  využit  

AC  zdroj  s  maximálním  výkonem  600  W).

měsíce  baterie  plně  nabijte.

Solární  nabíjení

Nabíjení  v  autě

Na  přenosné  napájecí  stanici  jsou  celkem  3  vstupní  porty:  1*AC  vstupní  port,  1*port  pro  solární  panel  a

Před  dlouhým  skladováním  prosím  baterii  plně  dobijte.  Pravidelně  kontrolujte  energii  TB1500  a  každé   3

Před  použitím  prosím  ULT-1500  Nabijte.



POZOR

Pro  napájení  mohou  být  připojeny  pouze  solární  panely  s  napětím  nižším  než  30  V.
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Vstupní  napětí  vyšší  než  30  V  představuje  riziko  poškození  produktu.

Maximální  napětí  solárního  panelu  podporovaného  touto  přenosnou  napájecí  stanicí  je  30  V  a  

maximální  proud  je  10  A.

Pro  dosažení  vysoce  účinného  a  rychlého  solárního  nabíjení  si  zakoupíte  solární  panely  a  

příslušnou  kabeláž  kompatibilní  s  vaší  přenosnou  napájecí  stanicí.

Přenosná  napájecí  stanice  podporuje  nabíjení  solárním  panelem  o  maximálním  výkonu  300  W.

UPOZORNĚNÍ

PARALELNÍ /  SÉRIOVÉ  SOLÁRNÍ  NABÍJENÍ



5.  Jak výrobek  očistím, když je  špinavý?

1.  Je  možné  si tento produkt vzít  do  letadla?

3.  Proč  zařízení  občas  vydává  zvuky?

2.  Napojené  zařízení je v  mezích  jmenovitého  výstupního  výkonu,  avšak  

mé  zařízení  nefunguje?

4.  Jak   mám  produkt  skladovat,  když  jej  nepoužívám?

Používejte  pouze  suchou  měkkou  hadru  k  otírání.  Neutírejte  přístroj  mokrým  hadrem  nebo  chemickými  

rozpouštědly.  Chcete-li  vyčistit  každou  tyčinku,  doporučujeme  použít  vatové  tyčinky  s  malým  množstvím  alkoholu.  

Nevystavujte  produkt  většímu  množství  vody.

Toto  je  způsobeno  vzduchovým  chladícím  systémem,  tedy  vestavěným  ventilátorem,  jenž  pomáhá  zařízení  s  

regulací  teploty. Občasné zvuky vycházející  ze  zařízení  jsou  tedy  normální.

3.Jestliže zařízení delší  dobu  nepoužíváte,  připojte  napájecí  kabel  a  ponechejte  ho  v  blízkosti  zařízení.

8

2.Uchovávejte  produkt  z  dosahu  TV,rádia a  jiného  zařízení,  aby  se  zamezilo  rušení  během  nabíjení.

1.  Tento  produkt  je  vybaven  vysoce  kvalitními  lithium-iontovými  bateriemi  o  vysoké  kapacitě,  výdrží  a  bez

Přenosná  napájecí  stanice  se  musí  skladovat  v  suchém  prostředí.  Správná  technika  skladování  navíc  životnost  

přenosné  napájecí  stanice  prodlužuje.

Ultimatron  PowerCube  ULT-1500  je  podána  s  24měsíční  zárukou.

paměťového  efektu.  Pro  nejlepší  výkon  jej  doporučujeme  využívat  v  teplotním  rozmezí  od  10  °C  do  30  °C.

Ne.  Tento  produkt  je  vybaven  bateriemi  a  podle  mezinárodních  leteckých  regulačních  kapacit  nesmí  baterie  

v  produktech  na  palubě  letadla  překračovat  100  Wh.

Produkt  je  pravděpodobně  vybitý.  Nabijte  jej  a  vyzkoušejte  to  znovu.

ZÁRUKA

TIPY  PRO  UŽÍVÁNÍ

FAQ  



WWW.KOVYS-MOTO.COM
Nová Dědina 156 , 768 21 , Czech Republic

POZOR

2.  Udržujte  zařízení  mimo  zdroje  tepla,  nevhazujte  jej  do  ohně,  vody,  ani  jiných  tekutin.  Nevystavujte  jej  vysoký

1.Nepokládejte  na  zařízení  mince,  šperky  ani  jiné  kovové  předměty.  Mohlo  by  dojít  ke  zkratu.

jiné  předměty.

Nedemontujte

odpadu.  Mohlo  by  dojít  k  jejich  vytečení  či  výbuchu.

.  Zařízení  prosím  likvidujte  v  souladu  s  platnými  normami  a  obsažené  baterie  nelikvidujte  ve  smíšeném

teplotám  či  přímému  slunečnímu  svitu.

 Zabraňte pádu zařízení

poučeny  o  jeho  řádném  používání.

Nabíjejte  každé  3  měsíce

5.Toto  zařízení  se  může  během  nabíjení  zahřívat,  což  je  normální.  Nepřekrývejte  zařízení  ručníky,  oděvy  nebo

  Používejte    originální  certifikovanou kabeláž    Zamezte kontaktu s tekutinami

nebo  pokud  nebyly  proškoleny  v  bezpečném  používání  přístrojů.

8.  Uvnitř  vašeho zařízení se  nachází  nevyjmutelná  dobíjecí  baterie.  Nepokoušejte  se  baterii  nijak  odstraňovat,

mohlo  dojít  k  závažnému  poškození  vašeho  zařízení.

4.  Z  bezpečnostních  důvodů  by  měl  být  nad  dětmi  používajícími  tato  zařízení  vykonáván  dozor  a  měl  by  být

3.  Toto  zařízení  není  pro  osoby  se  sníženými  fyzickými,  smyslovými  či  duševními  schopnostmi  nebo

7.  Tento  produkt  slouží  výhradně  jako  pohotovostní  zdroj  energie  a  nemůže  nahradit  DC a AC    napájecí  zdroj

Chraňte  před  vysokými  teplotami
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nedostatkem  znalostí  (včetně  dětí),  není-li  nad  nimi  osobou  zodpovědnou  za  jejich  bezpečnost  vykonáván  dozor

výstupy  pro  domácí  zařízení  či  všechny  digitální  produkty.

info@kovys-moto.com

+420608326142
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