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Model: ATP-888 



Rež,m ochrany: 

Ochrana proti zkratu/přepětí: Pokud je stejnosměrný výstup zkratován nebo přetížen (výkon 

zátěže> 150 W), jednotka se vypne, aby se chránila. Odstraňte problém a stisknutim 
tlačítka napájení jednotky se obnovte z ochranného režimu. 

2) Jak tímto produktem napájet spotřebiče střídavého proudu? 
Zapojte zástrčku napájecího kabelu elektrického spotřebiče do síťové zásuvky produktu. 

zapněte vypínač a jednotka začne dodávat energii vašim spotřebičům . 

VAROVÁNÍ! AC výstupy, AC napětí a frekvence se liší podle různých 
země; peč livě zkontrolujte, zda jsou specifikace produktu v souladu s 

specifikace spotřebiče před použitím, jinak to múže vést k nebezpečným situacím, 
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Omezený přlkon spotFeblče<1 OOW Lampa, elektrický 
venI1látor. TV atd. AC se vypne. když dOJde ke zkratu 

nebo přetížen í. Vyjmě te zařízen i a znovu stiskněte 
Ti,u',tko AC vystup pro opétovnó ,upnuli AC ,,sh nu 

Když AC port nepoužíváte, vypněte jej, abyste šetři l i energii. 
Režim ochrany: 

Ochrana proti zkratu/přepěti: Pokud je AC výstup zkratovaný nebo přebi:ý (zátěž(y) 
výkon>1001/1/), jednotka vypne AC výstup, aby se ch ránila. Odstraňte problém a 
znovu stiskněte 1lačitko AC pro výstup AC. 

~ Některá zařízeni. jako je chladnička , výrobník ledu nebo laserová tiskárna, mohou vyžadovat přepěli 

spuštěni nebo práce během velmi dlouhé doby, rázový výkon by mohl překročil 120 W nebo ookonce vyšší. 

mohlo by to zpúsobit ochranu proti přepětí u této Jednotky. Odeberte zařízen i a poraďte 
se s vyrobci zař1zen1 pro další informace. Odstrařte problém a znovu stiskněte 

tlačí tko AC pro výstup AC. 

3) Jak tím to produktem napájet dig itáln í za řízení USB(C)? Připojte 

standardní USB ka bel digitáln ího zařízeni k USB vystupu jednotky, s tiskněte 
" ó ' pro zapnutí výs tupu USB. 

Uµozornéní: Některá chytrá zařízení, jako [sou Bluetooth sluchátka a LED světla, vyžadují velmi malý vstupní proud 

nabití, které muže být menši než 150 mA. Jednotka nemusí nabíjet tento druh chytrých zařízen i kvůh detekci 

omezeni proudu výstupními porty USB. Pfí léto pf iležttostl muze už,valel stisknout llačílko AC "AC" pro zact1ovani USB 

výs tup portu běži Když Jsou chytrá zařízeni plně nabitá. vypněte prosím AC výstup, abyste šetři l i energii 



O JEDNOTCE 

Děkujeme, že jste použili naši multifunkční přenosnou elektrárnu. V případě výpadku proudu nebo 

potřeby nabíjen í na cestách mužete pomocí této jednotky dočasně nabit svá elektrická nebo digitální 

zařízeni. Tato jednotka múže poskytovat USB, DC a AC výstup a nouzovou svítilnu. Notebooky, 

spotřebiče, světla a dalš í mužete mil v provozu o hodiny déle. Před použitím této Jednotky si přcčtét(• 
, 1ávocJ k použit, pečlivě a ř;:idně uschovejte pro budoucí použiti 

Jednotka poskytuje výstup modifikované sinusové vlny, 

J ednotka poskytuje výstup modifikované sinu sové vlny cJ muze být kompa t,bilni se střidavý111 
clcktnd,ym spotřeb C:.e·n ,\lery pracuje se ~1nusovym pruučliem (výkon <100VVI Nic. co rouL1vá strid.:iv~ 

motor, m,lmdc przicont na plný vykon 11a modifikované sinusovce, pko je c.. ,J,tn, hi ,entilator dnkonc( 

zpusobí, že eloktnc"ý spotřeb ič bude vzbuzoval určitý hluk. Spotřebiče jako ledničky mikrovlnné 

trouby a kompresory, které používají Střídavým motorum a některým Jemným l ékařským zařízenírr 
bude lépe ~ čisté s1nusov~ m r1éničem. Tento výrobek se používá pouze v ptipadé nouze nemuže nahradit 

béžny slřidavy proud pro dlouhodobé používání prosím přizpusobte spec1fikac1 e ei<trárny požadované 

c, lektnckým, spo'.febi8i 

( [1] PROD VETERÉŘI 

Kapac1la 111 Wh 7.5AhI14,8V (ekvivalent 30000rnAt-. S,:VI 

Rozměry {LWH 1 119 • 11::.,15qn, I 

Hmotnost asi 1,1 5 kg -
Vei;fi'lVCnv t. ;1tent! v„ Jí ' 1-Vdhlní 1111111 11 11-i, ,nt,,,, I ,h' l 

Adaptér· DC 19Vl1 ,5A 
V:,lup doliije1'.1 N.1t!lf"11i :,11l.1111illn p,1111'111 DC 11V-?':.V1"/.. -
Doba plného na1,,t1. DCl'.J\/11.',A pi1hh~11,~ [i l10<11r, 

2x 'iV/2 1A 9V/)A ( 18\1\1 Ou1rkCl1~rq• " C '' 

USD V\!,llll (Qb ... 1 li p1JU.ll1 2 X 5V/2,1 /\) 

l JSB TYP C Výstup: 5V/3A,9V/3A, 12\1, 2 S,\, 151/.'2A,20'// 1.SA(PD 30\'V) 

or vr,1- :-• DC \ ý:,tup DC 1 ~V-1G GV/1 OA ( 13A, F '.'_.· Ll:" Y.1 

1 UOV- 11 OV/60Hz 
AC výstuµ ~2CV-240Vi50Hz 

11,n.., , ' ....... N epřetrzi tý AC výstup 100W/120W Ma, 



Výstup pro rychlé nabíjeni: Tento produkt podporuje výstup SV/2, 1 A,9V/2A, 18W Qualcomm 
OuickCharge 3.0 a USB C PO (Power Delivery) SV/3A9V/3A,12Vl2.SA 15V/2A,20V/1,5A. PD 30W výstup 
pro chytrá zařízení, která také podporují Qualcomm Qu1ckCharge 3.0 nebo USB PO Protocol. 
Skutečné vystupní napět í a proud závisí na aktuálních chytrých zařizenich. lze je získat po 
konzultaci s vyrobcem chytrého zařízeni . 

[Prednij 

4) Jak používat baterku 
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Tato Jednotka je zabudována do ultra jasného LED světelneho paneIu Stisknutím llač1tka zapne·e 
u=o světelny panel a jedn1m st sknut1m tlač1t ... a /;,1pnetc \/V'>::;í jas rodpora az 4 uro\ ru 
Jasu. Dlouhým slisknu lim tlt1čítka po dobu 3 sekund zapnclc LED sv1tIlnu, dnlším stisknutím 
llcH 1tka přepnete do režimu SOS, dalšIm st1sknut1111 tlačítka sv1tilnu 
vypnete . Varováni! Nemiřte přímo do oči lidi uvnitř 
v případě poškození vlivem silného světl a. 

6) Jak nabíjet jednotku? 
a.Nabíjejte pomoci AC nástěnné nabíječky 

Pomocí přiložené AC nástěnné nabíječky zapoJle jednotku do jakékoli elektrické zásuvky a rab1J:e 
J Nabíjeni jednotky poznáte podle toho. ze budou bFkat b e LED irdikátory baterie. Jednotka 
je plně nabitá, když. všechny indikátory bater e přestanou blikat a zústancu svítit. Po Gplném 
nabití jednotky včas odpojte síťovou nabíječku . AC. , a 
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AC adaptér (nabiJečka 1 



Bulb Type 

Power lndicator 

Operation temperature 

Charge temperature 

Lifecycle 

1 x Ultra bright LED Flashlight 
1 x LED Light Panel 

LED Display 

-10 'C -40 'C 

O C-40 C 

>508-times 

Package indude 
1 x Portable Power Station 1 x power adapter 1 x Car Charger 
1 x Cigarette Lighter 1 x User Manual 

* There may be some differences on different spare parts.Please adhere to the actual product instead. 

(Front] (Back) 

----Handle 

)1:=,:==;;;;;;;;;;~~~~~q-- LED DISPLAY 

USB C Output PD 30W 

AC ON/OFF 
1--+------1~ LED LIGHTPANEL SWITCH 

LED Torch(Long press for 3s) 
DC 5.5mm/2.1mm Output 

-----lll~.+----itt--- 12V-16.6V/10A/ 
(13A, 150W MAX) ,---~~iiiiiiiíl~ LED Torch 
3.5mm/1.35mm DC lnput 
11v~22V/1A 

US81+USB2 
SV/2.1A,9V/2A(18W QC3.0) 

~~~~~~IL---POWER SWITCH 

( LED DiS PLA V] 
~---------AC Output 

--0 c:;;:l -1------USB Output 
AC OUT USB 

I I -1---------1 SB C Output 
USB C 

L---i----_!:===:=::J-------DC Output 
L---------------Battery Capacity 

LED UGHTPANEL 



b. Nabíjeni ze solárního ::ianelu 

1 Umis1ěte solární pariel t;ii{, aby na n?.j dopadalo co nejvíce př 1 mého slun1..~r111i.:> 

c;vť'lla . 2 ZapoJtc \ys\uµ SJl.'.lrrího pm1olu do vstupu Jednotky pro zaha1ení nc1t-iJt:1 .1 Bt.,Ji.;:i.; vt:d• l. ✓.<i.,,, 
jednotka nab1 í, když se rozsvítí a začne blikat bily LED indikátor baterie. Je:cr'.".. lh.a .e pinč I c1 bit;~, 
když všechny indikátory baterie p·estanou blikat a zůstanou sv1:it. 
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[IVI ZABEZPEČENÍ A ÚDRŽBA 
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a) NezkratuJle Jcdnotl<.u. Aby nedoslo ke zk1atu. udr;iu jtc jednotku mim.:i vs€Ch'I\' ,.c,\ove i: t:td111Jl~ 
(nuµř. m111c.c. sponky do vlasu. klíče atd) b) 

Jednotku nezahříveJle ani JI nevhazujte do ohně, vody nebo jiných kapalin. Drzle: !>e dál od v:;soKý:::h 
teploty. Nevystavujte ;ednotku přímému slunečnímu zářeni. cJ 

Chraňte před vysokou vlhkostí a prašnými místy. 

d) Tulo 1edno1ku ne1 ozebire11e <1111 znovu nesMt/'lVuJte 1~1 
:':1hr.1ňlr n:1<lu ,, IO JNlnotky nepol l,1rl.-J l t; nci n11,• 'k(• piecl,nt•ly LI ,wvySldVUJII' JI> 11 11 ,., LIii 

f) Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně děti ) se sr ižénou ty~ c~uu, 
smyslové nebo mentáln schopnosti nebo nedostatek zkušenosti a zn ,ilcst. ::,::,k..1d ternu lak netylo 
pod dohledem nebo poučení o používáni spotřeb ice osobou odpovědnou za jejich 
bezpečnost 

!J) Děti by měly být pod cozorem. aby bylo zaj ištěno , že si se spo1•eb1cf:11 1d ,,r.ou rr:11. 
h) Nezakrývej te zařízeni ručníky, oblečením a j inými předměty. 

(1) Jednotka se může při nabíjen í zahřát. To je normální. Při manipulac, budte opatrn í. 
J Nenabíjejte jednotku po požadovanou dobu. 
k) Po úplném nabili jeonot111.. odpojte. 1) Pou:živejte 

jednotku spr.'lvnč . aby nedošlo k urazu elcktrirkým proudem. 



in11 vt!nts 

[li] POKYNY K PRODUKTU 
1) Jak lim to proouktem napájel spotřebiče DC 12V Uako je čelovka ventilátor)? Zapojte své spotřebiče 
do výstupního steinosměrného portu a stiskněte tlačítko vypínače pro získáni stej1osměmého proudu 
jmenovitý výstupní proud: 10A, Max. výstupní 

J 

proud 13A Upozorněn í: Potvrďte , zda vaše zařízení DC12V podporuje nabíjení s 
rozhraním DC header 5,5 mm/2, 1 mm (Průměr DC portu produktu je: 5,5 mm/2, 1 mm), jinak 
nelze připojit k stejnosměrnému výstupu, můžete se poradit s výrobcem elektro, zakoupit 
odpovídající adaptér a připojte se k I 

[Přední] 

VARO\ANII 

5,5 mn DC12V pro ventilátor 
nebo LCC• r.vélln 

nebo nabíjejte 12 V steinosmémým proudem do Clgarotte U,lghter Connector 

..__ 
Nabllejte 12V sady pomocí DC adaptéru dJ 
zapalovače cigaret 

Poznámka: Výstupni DC napětí Je v rozmezí 12V 16,6V. maximální výstupní proud 13A. Stejnosměrné je 
výstupní napětí klesá nebo se zvyšuje, zatímco kapacita baterie klesá nebo se zvyšuje v důsledku 
chemické vlastnosti baterie. Pokud váš spotřebič nemá vestavěnou funkci stabilizace vstupního 
na pět,. muže se vypnout, když 1e vstupní napětí př i liš nízké nebo příliš vysoké. Pokud vaše 12V 
zařízení nefungují kvůli příliš vysokému vstupnímu napětí , přečtěte si návod k zařízení nebo 
se obraťte na výrobce zařízeni , abyste zjistili rozsah vstu pního napět í vašeho zařízení. 


