
���������
�������

   NÁVOD



POZOR
Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich produktů pro uchovávání energie. Před jeho
použitím si prosím přečtěte tento návod k obsluze a uchovávejte jej blízko přístroje. Tento
manuál vám pomůže s řádnou obsluhou zařízení. V tomto manuálu však nenaleznete postup
pro konfiguraci hardwaru a softwaru. Pro jakoukoli konfiguraci tohoto zařízení si prosím
přečtěte příslušný návod nebo se obraťte na svého prodejce. Obrázky obsažené v tomto
manuálu slouží pouze pro reference, děkujeme.

   OBSAH BALENÍ
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    NÁVOD



ÚVOD

LCD displej

Rukojeť

  Typ-C (PD65W)

DC výstup 

Autozásuvka

QC3.0 (18W)
QC3.0 (18W)
QC3.0 (18W)

Hlavní spínač

SPECIFIKACE

14,4V 39000mAh/560wh

Lithiové baterie

7 kg  

288X155X240 mm

DC / Solár

1x USB-C PD 65W ( 5V/9V/12V/15V/20V, Max 3.25A) 

3x USB-A QC3.0 ( 5V/3A, 9V/2A,12V/1.5A)

1x autozásuvka

2x DC5521

13,6 V/8 A

13,6 V/8 A

Špičkový výkon：

1000W/1 minuta
 

AC 220-240 V~ 50 Hz 

Jmenovitý výkon: 500 W

Čistá hmotnost

Rozměry

Kapacita

Typ baterie

Jmenovitý výkon        500W,Špička 1000W

Vstup

AC výstup

DC výstup

                                               17 V 7 A,Max 120 W

Typ-C   20 V 3,25 A,Max 65 W

Celkový podíl 8 A Max

EU

2*AC výstupní port
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LED diody

LED spínač           
AC/DC napájení 
Spínač AC výstupu

AC zásuvka

Výstup větráku



LCD DISPLEJ

1 Ikona stavu    
   baterie

USB výstup

Selhání

Vstupní výkon   Výstupní výkon

4 5 Výstup Typ-C
6

AC Výstup  DC výstup 7

8

2 3

1  

2  

3  

4  

5 

6  

7  

8  

Ikona stavu baterie:� Každá čárka představuje 25 %.

Ikona procent: �Zobrazení nabití baterie v konkrétních hodnotách. Současný stav baterie je zobrazen v

pohotovostním režimu a při vybíjení; během nabíjení se současný stav baterie zobrazí na dvě vteřiny, načež

baterie dvakrát problikne; je-li úroveň nabití nižší než 25 %, panel zobrazení stavu baterie bude ve stavu

vybíjení blikat, ikona i číselné zobrazení stavu baterie budou blikat i v pohotovostním režimu.

Ikona vstupního výkonu: Zobrazuje aktuální výkon během nabíjení.

Ikona výstupního výkonu:�Zobrazuje aktuální výkon během vybíjení.

AC výstup: Rozsvítí se v momentě, kdy je zapnut AC výstup.

DC výstup: Rozsvítí se v případě, že je zátěžový proud DC výstupu nebo autozásuvky≥��� ��

USB výstup: Rozsvítí se, když je zátěžový proud na�USB-A nebo USB- C≥�����

Výstup Typ-C: Rozsvítí se, když je zátěžový proud na USB-C�≥�����

Selhání:�Rozsvítí se, když je dosažena některá limitní hodnota nebo spuštěna ochrana proti přetížení
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JAK POWERCUBE POUŽÍVAT

1. Jak zapnout AC zařízení?
Zapněte hlavní spínač, vložte napájecí kabel do AC zásuvky, zapněte AC spínač a naní je možné napájet
zařízení pomocí AC proudu. Na displeji se objeví indikátor AC napájení     . Jakmile chcete AC napájení
vypnout, vypněte AC spínač nebo odpojte elektrické vybavení od přístroje. Indikátor na displeji zhasne.

2. Jak používat USB/DC výstup?
a.�Zapněte hlavní spínač na zařízení, znovu klikněte na hlavní spínač pro zapnutí LED a vložte napájecí kabel

elektrického zařízení do USB konektoru, čímž zapnete jeho napájení. Po vložení kabelu se na displeji rozsvítí
značka pro USB       . Jakmile je zařízení odpojeno, indikátor         na displeji zhasne.

Dle vašeho AC zařízení je jmenovitý výkon <500 W, což je
vhodné pro digitální vybavení, jako jsou notebooky, větráky,
elektrické deky, elektrické rýžovary, malé ventilátory, apod.

Přístroj podporuje USB napájení elektrických
produktů, jako jsou chytré telefony, tablety,
digitální kamery, drony a podobně.
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b.�Zapněte hlavní spínač, znovu klikněte na hlavní spínač a zapněte LED diody,
následně vložte kabel od elektrického zařízení do zásuvky pro DC výstup.
Ve stejnou chvíli se na displeji rozsvítí DC indikátor         . Jakmile elektrické zařízení odpojíte, DC indikátor
okamžitě zhasne.

JAK POWERCUBE NABÍJET?

Pro nabíjení prostřednictvím USB-C vložte příslušný kabel do USB-C rozhraní přístroje. Během nabíjení
bude indikátor baterie       dvě vteřiny zobrazovat aktuální stav baterie, následně provede dvě kompletní
kola a opět ukáže stav baterie. Jakmile je baterie kompletně nabitá, indikátor zůstane plný a číselná
hodnota se ustálí na 100 %

Adaptér se připojuje k napájecímu portu přístroje (AC/DC nabíjení). Při nabíjení zobrazuje indikátor baterie
dvě vteřiny aktuální stav baterie, následně provede dvě kompletní kola a opět ukáže stav baterie. Jakmile je

baterie kompletně nabitá, indikátor zůstane plný a číselná hodnota se ustálí na 100 %. �

Podporuje 12 V DC zařízení, jako jsou vysavače,
kompresory, elektrické šroubováky a klíče,
autoledničky a podobně.

1. Přes USB-C kabel

2.Přes originální adaptér

�) Pro nabíjení této� �� Pro nabíjení této

přenosné napájecí stanice přenosné napájecí stanice
použijte USB-C kabel použijte originální adaptér
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TIPY PRO UŽÍVÁNÍ

Ne. Tento produkt je vybaven baterií a podle mezinárodních leteckých regulací nesmí kapacita baterie v
produktech na palubě letadla překračovat 100 Wh.

Toto je způsobeno vzduchovým chladícím systémem, tedy vestavěným ventilátorem, jenž pomáhá zařízení s
regulací teploty. Občasné zvuky vycházející ze zařízení jsou tedy normální.

1. Je možné si tento produkt vzít do letadla?

a. Hodnota nabití produktu je nižší než 20 % a je nutné jej nejdříve nabít.

b. Instantní spínací výkon některých zařízení je vyšší než špičkový výkon našeho produktu, popřípadě je
nominální výkon zařízení větší než skutečný výkon našeho napájecího zařízení. Doporučujeme vybrat si
některý z našich výkonnějších produktů.

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

3. Proč zařízení občas vydává zvuky?

Pro nabíječku je zcela běžné, že se při nabíjení zahřívá a běžné nabíječky také odpovídají národním
bezpečnostním normám. Nemusíte se tedy ničeho obávat.

4. Je normální, že se při napájení zařízení zahřívá?

1. Tento produkt je vybaven vysoce kvalitními lithium-iontovými bateriemi o vysoké kapacitě, výdrží a bez
paměťového efektu. Pro nejlepší výkon jej doporučujeme využívat v teplotním rozmezí od 10 °C do 30 °C.
2.�Uchovávejte produkt z dosahu TV, rádia a jiného zařízení, aby se zamezilo rušení během nabíjení.

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

  ZÁRUKA
�
���������������������������je dodáván s 24měsíční zárukou.
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 POZOR

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

2. Udržujte zařízení mimo zdroje tepla, nevhazujte jej do ohně, vody, ani jiných tekutin. Nevystavujte jej vysokým
teplotám či přímému slunečnímu svitu.

3. Toto zařízení není vhodné pro osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo 
nedostatkem znalostí (včetně dětí), není-li nad nimi osobou zodpovědnou za jejich bezpečí vykonáván dozor 
nebo pokud nebyly proškoleny v bezpečném používání přístroje.
4. Z bezpečnostních důvodů by měl být nad dětmi používajícími toto zařízení vykonáván dozor a měly by být 
poučeny o jeho řádném používání.

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

jinými předměty.

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

odpadu. Mohlo by dojít k jejich vytečení či výbuchu.

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

výstupy pro domácí zařízení či všechny digitální produkty.
8. Uvnitř vašeho zařízení se nachází nevyjmutelná dobíjecí baterie. Nepokoušejte se baterii nijak odstraňovat, 
mohlo by dojít k závažnému poškození vašeho zařízení.

   Nabíjejte každé 3 měsíce       Používejte originální certifikovanou kabeláž    Zamezte kontaktu s tekutinami

   Nedemontujte             Zabraňte pádu zařízení      Chraňte před vysokými teplotami

Ultimatron Francie
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