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Co jest w pudełku ?

Stacja zasilania Anker 757  
(PowerHouse 1229Wh)

Kabel do ładowania AC

Samochodowy kabel ładujący Instrukcja obsługi

Przegląd
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Porty wyjściowe: Porty wejściowe:

1 Gniazdo samochodowe 4   XT-60 Port wejściowy DC

2 Porty USB 5   Port wejściowy AC

3  Porty wyjściowe AC

Ładowanie Twojej stacji zasilania
Ładowanie AC (maks. 1000 W)
Naładuj swoją stacje zasilania podłączając ją do gniazdka ściennego za pomocą kabla ładowania AC.

Ładowanie za pomocą paneli słonecznych (maks. 300W)
Naładuj swoją stację zasilania podłączając równolegle do 3 paneli słonecznych 100 W za pomocą kabla 
do ładowania słonecznego (brak w zestawie).

Ładowanie z samochodu (maks. 120 W)
Naładuj swoją stację zasilania, podłączając ją do portu wyjściowego samochodu za pomocą 
samochodowego kabla ładującego.

T
· Gdy w przenośnej stacji zasilania pozostało tylko 1% baterii, wskaźniki pozostałej baterii będą migać, 
przypominając o konieczności naładowania produktu.
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Zasilanie Twoich urządzeń
Ładowanie prądem zmiennym
Naciśnij przycisk AC i podłącz urządzenia do portów wyjściowych AC.

włącz / wyłącz

Ładowanie przez USB
Podłącz swoje urządzenia do portów USB.

Ładowanie przez gniazdo samochodowe
Włącz gniazdko samochodowe i podłącz urządzenia, aby rozpocząć 
ładowanie.

on / off

Zasilanie bezprzerwowe (UPS)
Aby skorzystać z funkcji UPS, podłącz stacje zasilania do gniazdka ściennego za pomocą kabla ładowania AC, a 
następnie naciśnij przycisk i podłącz urządzenia przez porty wyjściowe AC.

on

Tryb oszczędzania energii
Włączenie trybu oszczędzania energii zapobiega marnowaniu energii, automatycznie wyłączając stację zasilania 
po pełnym naładowaniu wszystkich urządzeń.
Wyłączenie trybu oszczędzania energii umożliwi stabilne ładowanie przez dłuższy czas, na przykład w przypadku 
fotografowania poklatkowego lub spania z urządzeniem CPAP.

��

on

Światło
Światło otoczenia
Naciśnij przycisk raz, aby włączyć oświetlenie otoczenia, i naciśnij ponownie do 2 razy, aby przełączać się między 
poziomami jasności.

x1

x2

x3

Tryb SOS
Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby włączyć tryb SOS.

2S

SOS
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Przewodnik po ekranie LCD

1

2 3 4 5 6 7 8

9

10

11

12

Przycisk ekranu LCD
Naciśnij przycisk, aby włączyć ekran LCD.

Tryb oszczędzania energii

Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze
• Gdy pojawi się ta ikona, przestań używać produktu i pozostaw go do ostygnięcia, aż ikona zniknie.

4

Ostrzeżenie o niskiej temperaturze
• Gdy pojawi się ta ikona, przestań używać produktu, aż ikona zniknie.

Port wyjściowy USB-C

Wyjście USB-A

Ładowanie samochodowe

Ładowanie AC i częstotliwość napięcia
Naciśnij przycisk włączania/wyłączania portu wyjściowego AC przez 2 sekundy, aby przełączyć częstotliwość.

Pozostały % naładowania baterii

Czas ładowania / Pozostała bateria w godzinach

Aktualna moc wejściowa

12

Aktualna moc wyjściowa

Rozwiązywanie problemów
Awaria doładowania AC
Gdy doładowanie prądem przemiennym jest niedostępne, sprawdź, czy przełącznik zabezpieczenia przed 
przeciążeniem jest włączony. Jeśli tak, naciśnij go, aby zresetować, a następnie wznów ładowanie.

Awaria ładowania AC
Jeśli ładowanie AC jest niedostępne, możliwe, że podłączone urządzenia przekraczają 1500W. Spróbuj odłączyć co 
najmniej jedno z podłączonych urządzeń, aby sprawdzić, czy to rozwiąże problem.

Resetowanie stacji zasilania
Jeśli Twoja stacja zasilania nie działa poprawnie, naciśnij przycisk resetowania (znajdujący się z przodu produktu) 
przez 1 sekundę, aby przywrócić ustawienia fabryczne. Jeśli stacja nadal nie działa, odwiedź stronę 
support@anker.com

Najczęściej zadawane pytania
Q1: Dlaczego bateria w Power Station rozładowuje się, nawet gdy żadne urządzenia nie są podłączone?
Gdy przycisk sterowania AC i gniazdkiem samochodowym jest włączony, nawet jeśli żadne urządzenia nie są 
ładowane, nadal będzie występować pewien pobór mocy bez obciążenia. Aby tego uniknąć, upewnij się, że przycisk 
ładowania AC i gniazda samochodowego jest wyłączony lub włącz tryb oszczędzania energii, gdy nie korzystasz z 
Power Station.

Q2: Jaka jest maksymalna moc wyjściowa portów wyjściowych AC?
Porty wyjściowe AC mogą dostarczyć maksymalnie 1500 W do podłączonych urządzeń.

Q3: Czy mogę ładować stację podczas ładowania podłączonych urządzeń?
Tak.

Q4: Czy ten produkt może zasilać urządzenie CPAP?
Tak, ale najpierw wyłącz tryb oszczędzania energii.

Q5: Jaki panel słoneczny może ładować tą stację zasilania ?
Dowolny panel słoneczny 11-30V ze złączem żeńskim XT-60.
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 Specifications

Pojemność ogniwa 1229 Wh

Napięcie wejściowe AC 100-120V~ 12A Max, 50Hz/60Hz

Moc wejściowa AC (ładowanie) 1000W Max

Moc wejściowa AC (tryb Bypass) 1440W Max

Wejście panelu słonecznego 11-30V  10A(300W Max) 

Wyjście ładowarki samochodowej 12V  10A Max

Wyjście AC 110V~ 13.64A, 50Hz/60Hz, 1500W Max

Wyjście USB-A 5V  2.4A (2.4A Max Per Port)

Wyjście USB-C (100W) 5V  3A/9V  3A/15V  3A/20V  3A/20V  5A (100W Max)

Wyjście USB-C (60 W) 5V  3A/9V  3A/15V  3A/20V  3A (60W Max)

UPS <20ms

Temperatura rozładowania -4°F-104°F / -20°C-40°C

Temperatura ładowania 32°F-104°F / 0°C-40°C

Rozmiar 46.3*28.8*23.7 cm/ 18.2*11.3*9.3 inches

Waga netto 19.9 kg/ 43.9 lb

Waga brutto 22.1 kg / 48.7 lb

Uwaga

Niedozwolone w samolotach.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
OSTRZEŻENIE - Podczas korzystania z tego produktu należy zawsze przestrzegać podstawowych środków 
ostrożności, w tym następujących: Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem produktu.
• • Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, konieczny jest ścisły nadzór, gdy produkt jest używany w pobliżu dzieci.

• Nie wkładaj palców ani rąk do produktu.
• Nie wystawiaj produktu na deszcz lub śnieg.
• Używanie zasilacza lub ładowarki, które nie są zalecane lub sprzedawane przez producenta produktu, może 
spowodować ryzyko pożaru lub obrażeń.
Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia wtyczki i przewodu elektrycznego, podczas odłączania produktu należy ciągnąć 
za wtyczkę, a nie za przewód.
• Nie używaj produktu powyżej jego mocy znamionowej. Wyjścia przeciążeniowe powyżej wartości znamionowej 
mogą powodować ryzyko pożaru lub obrażeń.
• Nie używaj produktu, który jest uszkodzony lub zmodyfikowany. Uszkodzone lub zmodyfikowane baterie mogą 
zachowywać się w nieprzewidywalny sposób, powodując pożar, wybuch lub ryzyko obrażeń.
Nie używaj produktu z uszkodzonym przewodem lub wtyczką lub uszkodzonym kablem wyjściowym.
• Nie demontuj produktu. Zanieś go do wykwalifikowanego serwisu, gdy wymagany jest serwis lub naprawa.

Nieprawidłowy ponowny montaż może spowodować ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
• Nie wystawiaj na działanie ognia lub wysokich temperatur. Narażenie na ogień lub temperatury powyżej 130°C 
może spowodować wybuch. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, przed przystąpieniem do wykonywania 
czynności serwisowych należy odłączyć zasilacz od gniazdka.
• Zlecać serwisowanie wykwalifikowanej osobie zajmującej się naprawami przy użyciu tylko identycznych części 
zamiennych. Zapewni to utrzymanie bezpieczeństwa produktu.
• Podczas ładowania urządzenia produkt może się nagrzewać, jest to normalny stan działania i nie powinien być 
powodem do niepokoju. Podczas ładowania wewnętrznego akumulatora pracuj w dobrze wentylowanym miejscu i 
nie ograniczaj w żaden sposób wentylacji.

•  Nie czyścić produktu za pomocą szkodliwych chemikaliów lub detergentów.
•  Niewłaściwe użycie, upuszczenie lub nadmierna siła może spowodować uszkodzenie produktu.
•  W przypadku utylizacji wtórnych ogniw lub baterii, trzymaj ogniwa lub baterie z różnych systemów
elektrochemicznych oddzielnie od siebie.

UWAGA: Ryzyko wybuchu w przypadku wymiany baterii na nieprawidłową.
• Wrzucenie baterii do ognia lub gorącego piekarnika lub mechaniczne zgniecenie, przecięcie baterii może 

spowodować wybuch;
• Pozostawienie baterii w środowisku o bardzo wysokiej temperaturze może spowodować wybuch lub 

wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu;
• Bateria poddana bardzo niskiemu ciśnieniu powietrza może spowodować eksplozję lub wyciek łatwopalnej 
cieczy lub gazu;
• Odłącz kabel zasilający AC, aby odłączyć od napięcia sieciowego.

OSTRZEŻENIE: INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UZIEMIENIA
Ten produkt musi być uziemiony. W przypadku awarii lub awarii uziemienie zapewnia ścieżkę o najmniejszym 
oporze dla prądu elektrycznego, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem. Ten produkt jest wyposażony w przewód 
z przewodem uziemiającym sprzęt i wtyczkę uziemiającą. Wtyczkę należy podłączyć do gniazdka, które jest 
prawidłowo zainstalowane i uziemione zgodnie ze wszystkimi lokalnymi przepisami i rozporządzeniami.
OSTRZEŻENIE – Nieprawidłowe podłączenie przewodu uziemiającego urządzenia może spowodować porażenie 
prądem. Jeśli masz wątpliwości, czy produkt jest prawidłowo uziemiony, skontaktuj się z wykwalifikowanym 
elektrykiem. Nie modyfikuj wtyczki dostarczonej z produktem – jeśli nie pasuje do gniazdka, zleć zainstalowanie 
odpowiedniego gniazdka wykwalifikowanemu elektrykowi.
Instrukcje dotyczące przechowywania i konserwacji
1. Proszę przechowywać produkt w temperaturze od 32 ° F do 104 ° F. Unikaj wystawiania produktu na deszcz lub 

używania produktu w wilgotnym środowisku.
2. Aby zachować żywotność baterii, rozładuj baterię do 30% i ładuj do 60% co trzy miesiące.
3. Proszę trzymać produkt ułożony płasko podczas użytkowania, ładowania i przechowywania.

Oświadczenie FCC
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to 
urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane 
zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.
Ostrzeżenie: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za 
zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi sprzętu.
Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, 
zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi 
zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej.
To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest 
zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. 
Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe 
zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można określić wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się 
użytkownika do próby usunięcia zakłóceń za pomocą co najmniej jednego z następujących środków:
(1) Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
(2) Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
(3) Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
(4) Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania 
pomocy.
Stroną odpowiedzialną jest następujący importer.
Nazwa firmy: Fantasia Trading LLC 

Adres 5350 Ontario Mills Pkwy, Suite 100, Ontario, CA 91764

Telefon: +1-800-988-7973 
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Oświadczenie IC
To urządzenie jest zgodne z licencją Industry Canada – ICES-003. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: 
(1) To urządzenie nie może powodować zakłóceń oraz (2) To urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym 
zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts 
de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire 
de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le 
brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

To urządzenie cyfrowe jest zgodne z CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
Deklaracja zgodności
Niniejszym Anker Innovations Limited oświadcza, że   typ produktu A1770 jest zgodny z dyrektywami
2014/35/UE i 2014/30/UE i 2011/65/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym 
adresem internetowym:
https://www.anker.com

Deklaracja zgodności GB
Niniejszym Anker Innovations Limited oświadcza, że   typ produktu A1770 jest zgodny z przepisami dotyczącymi 
sprzętu elektrycznego (bezpieczeństwa) 2016 i przepisami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej 2016 
oraz przepisami dotyczącymi ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w przepisach 
dotyczących sprzętu elektrycznego i elektronicznego z 2012 r. Pełny tekst Deklaracja zgodności GB jest dostępna pod 
następującym adresem internetowym:
https://www.anker.com.

Anker Innovations Limited | Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HongKong 
Następujący importer jest stroną odpowiedzialną (umowa w sprawach UE i Wielkiej Brytanii)
Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Muche-Strasse 3, 80807 Monachium, Niemcy
Anker Technology (UK) Ltd | Suite B, Fairgate House, 205 Kings Road, Tyseley, Birmingham, B11 2AA, Wielka Brytania

Zastrzeżenie
Funkcja zasilacza awaryjnego (UPS) została zaprojektowana i wyprodukowana do użytku w urządzeniach OA, takich 
jak komputery PC.
Nie używaj UPS w sytuacjach lub ze sprzętem, który wymaga wyjątkowo wysokiej niezawodności lub bezpieczeństwa, 
takich jak:
- Sprzęt medyczny, który bezpośrednio wpływa na ludzkie życie.
- Sprzęt, który może spowodować obrażenia ciała (np. sprzęt bezpośrednio związany z obsługą i sterowaniem 
samolotami, statkami, kolejami, windami itp. lub sprzęt, który może podlegać ciągłym wibracjom, taki jak sprzęt 
samochodowy i morski).
Produkt nie jest przeznaczony do wykonywania czynności wysokiego ryzyka. Produkt nie jest zaprojektowany ani 
przeznaczony do użytku w środowiskach niebezpiecznych, wymagających niezawodnego działania, ani do użytku w 
jakichkolwiek okolicznościach, w których awaria produktu mogłaby bezpośrednio prowadzić do śmierci, obrażeń 
ciała, poważnych uszkodzeń fizycznych lub mienia, lub które miałyby wpływ na działanie lub bezpieczeństwo 
jakiegokolwiek urządzenia medycznego lub podtrzymującego życie (łącznie „Działania wysokiego ryzyka”). Anker 
wyraźnie zrzeka się jakiejkolwiek wyraźnej lub dorozumianej gwarancji przydatności do działań wysokiego ryzyka. 
Anker nie zezwala na używanie żadnego produktu w jakichkolwiek działaniach wysokiego ryzyka. Każde takie użycie 
jest niewłaściwe i stanowi niewłaściwe użycie produktu.

Obsługa klienta

5-letnia ograniczona gwarancja

Dożywotnia pomoc techniczna

support@anker.com

support.mea@anker.com (For Middle East and Africa Only)

(US) +1 (800)988 7973 Mon-Fri 6:15 - 17:00 (PT)

(UK) +44 (0) 1604 936200 Mon-Fri 6:00-17:00; Sat-Sun 6:00-14:00

(DE) +49 (0) 69 9579 7960 Mo-Fr 6:00 - 11:00 

(Middle East & Africa) +971 42463266 Sun-Thu 9:00 - 17:30 

(UAE) +971 8000320817 Sun-Thu 9:00 - 17:30 

(KSA) +966 8008500030 Sun-Thu 8:00 - 16:30 

(Kuwait) +965 22069086 Sun-Thu 8:00 - 16:30 

(Egypt) +20 8000000826 Sun-Thu 7:00 - 15:30 

(AU) +61 3 8331 4800 Mon-Fri 8:30 - 17:00 (AEST) 

(TR) +90 0850 460 14 14 Mon-Fri 9:00 - 18:00 

(RU) +8 (800) 511-86-23 Mon-Fri 9:00 - 18:00 (MSK) 

( 中国 )+86 400 0550 036 周一至周五 9:00 - 17:30 

( 日本 )03 4455 7823 月 - 金 9:00 - 17:00 

( 한국 )+82 02-1670-7098 월 - 금 10:00 - 17: 00 




