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Instrukcja obsługi

Uwaga!

1.  Akumulator EcoFlow RIVER Extra (zwany dalej akumulatorem RIVER 
Extra) należy przechowywać w suchym miejscu. Nie należy wystawiać go 
na działanie wysokich temperatur. Podczas przenoszenia produktu 
należy zwracać uwagę na wszystkie instrukcje bezpieczeństwa.
2.  Nie należy demontować, przebijać, wstrząsać, rozbijać ani spalać 
produktu lub jego akcesoriów.
3.  Po wyjęciu z opakowania należy jak najszybciej zainstalować 
dodatkowy akumulator w urządzeniu RIVER. Podczas procesu instalacji 
należy zwrócić uwagę na ładunki elektrostatyczne.
4.  Recykling i utylizację urządzenia RIVER Max należy przeprowadzać 
zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
5. Osoby niepełnosprawne lub dzieci powinny korzystać z produktu pod 
nadzorem opiekuna.

Extra Battery

EcoFlow RIVER



Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa produktów

Słowniczek

UWAGA

ZAPAMIĘTAJ

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE

Poniższe terminy są stosowane w niniejszym dokumencie w celu wskazania różnych poziomów 
potencjalnych szkód, które mogą być spowodowane niewłaściwą obsługą.

Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować szkody materialne i niewielkie uszkodzenia ciała.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować szkody materialne i poważne uszkodzenia ciała.

Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować uszkodzenie mienia, poważny wypadek lub poważne 
obrażenia ciała.

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy przeczytać CAŁĄ instrukcję obsługi, aby zapoznać 
się z jego funkcjami. Nieprawidłowa obsługa produktu może spowodować uszkodzenie produktu lub 
własności osobistej oraz poważne obrażenia ciała. Firma EcoFlow nie ponosi żadnej odpowiedzialności 
prawnej. Nie nalezy używać produktu z niekompatybilnymi komponentami ani w żaden sposób 
modyfikować produktu bez przestrzegania instrukcji dostarczonych przez EcoFlow. Nieprzestrzeganie 
tych instrukcji spowoduje, że usługi posprzedażowe EcoFlow i gwarancja na produkt zostaną 
unieważnione. Niniejsze wytyczne bezpieczeństwa zawierają instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, 
obsługi i konserwacji. Ważne jest, aby przed montażem, konfiguracją lub użyciem produktu przeczytać i 
przestrzegać wszystkich instrukcji i ostrzeżeń zawartych w podręczniku użytkownika.

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować pożar, uszkodzenie mienia lub obrażenia ciała. Należy 
upewnić się, że produkt jest używany zgodnie z poniższymi zasadami i wskazówkami bezpieczeństwa.



Uwagi dotyczące instalacji:

1. Aby można było korzystać z dodatkowego akumulatora, musi on być zainstalowany w urządzeniu RIVER. 
Nie może być używany samodzielnie.
2. Podczas procesu instalacji należy zwrócić uwagę na ochronę antystatyczną, aby upewnić się, że nie 
występuje elektrostatyczność pochodząca od operatora lub z otoczenia. Elektrostatyczność może 
spowodować uszkodzenie produktu.
3. Przed rozpoczęciem procesu instalacji należy wyłączyć urządzenie RIVER.
4. Dokręć śruby, aby upewnić się, że dodatkowy akumulator jest dobrze przymocowana do urządzenia 
RIVER.
Użycie produktu:
1.NIE  wystawiać urządzenia na działanie jakichkolwiek płynów. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie. NIE 
pozostawiać akumulatora na deszczu lub w pobliżu źródeł wilgoci. Wilgoć w urządzeniu może powodować 
zwarcia, awarie podzespołów, pożary, a nawet eksplozje.
2.Nie używać części innych niż EcoFlow. Aby zakupić nowe części, należy odwiedzić stronę http://
www.EcoFlow.com. EcoFlow nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane użyciem części 
innych niż EcoFlow.
3.Nigdy nie należy instalować ani wyjmować innych modułów z urządzenia RIVER, gdy jest ono włączone. NIE 
podłączać ani odłączać innych modułów, gdy zasilanie produktu jest włączone, w przeciwnym razie może dojść 
do uszkodzenia interfejsu zasilania.
4.Produkt powinien być używany w temperaturach od -4ºF do 140ºF (-20°C do 60°C). Użytkowanie produktu w 
temperaturze powyżej 140ºF (60°C) może spowodować pożar lub eksplozję. Użytkowanie produktu w 
temperaturze poniżej -4ºF (-20°C) może mieć poważny wpływ na jego działanie. Przed użyciem produktu należy 
odczekać, aż osiągnie on normalną temperaturę pracy.
5.NIE używać akumulatora w środowisku silnych ładunków elektrostatycznych lub elektromagnetycznych. W 
przeciwnym razie płyta sterująca akumulatora może działać nieprawidłowo i spowodować poważny wypadek 
podczas użytkowania.
6.Nie w żaden sposób demontować ani przebijać produktu. W przeciwnym razie może dojść do wycieku, 
zapalenia się lub eksplozji.
7.NIE UŻYWAJ produktu, jeśli uczestniczył on w kolizji, wypadku lub upadku.
8.Jeśli podczas użytkowania produkt wpadnie do wody, należy go natychmiast wyjąć i umieścić w bezpiecznym i 
otwartym miejscu. Zachowaj bezpieczną odległość do momentu całkowitego wyschnięcia. Nigdy więcej go nie 
używaj i zutylizuj go w sposób opisany w sekcji Utylizacja akumulatora poniżej. Jeśli produkt się zapali, zaleca się 
użycie sprzętu gaśniczego w następującej kolejności: woda lub mgła wodna, piasek, gaśnica, gaśnica proszkowa 
i gaśnica na dwutlenek węgla.
9.NIE wkładać urządzenia do kuchenki mikrofalowej ani do pojemnika pod ciśnieniem.



Informacja dla podróżnych:

Utylizacja produktu:

Przechowywanie i transport produktu:

Ładowanie produktu

Ze względu na przepisy lotnicze zabrania się przewożenia w samolotach akumulatorów litowych o pojemności 
przekraczającej określoną wartość. Należy sprawdzić lokalne przepisy i regulacje dotyczące lotów.  Nie należy 
wnosić tego produktu na pokład samolotu.

1.Należy zawsze używać kabli ładujących zatwierdzonych przez EcoFlow. EcoFlow nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za szkody spowodowane używaniem kabli do ładowania innych niż EcoFlow.
2.Podczas ładowania należy umieścić urządzenie na ziemi, bez żadnych materiałów łatwopalnych lub palnych 
wokół niego. Aby zapobiec wypadkom, nigdy nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas 
ładowania.
3.NIE ładować urządzenia bezpośrednio po długim obciążeniu, ponieważ temperatura urządzenia może być 
zbyt wysoka. NIE ładować urządzenia, dopóki nie ostygnie do temperatury pokojowej. Ładowanie urządzenia 
może nie być możliwe, gdy jego temperatura wykracza poza zakres: 32ºF do 104ºF (0 do 40°C). Idealny zakres 
temperatur ładowania to 71ºF do 82ºF (22°C do 28°C).

1.Produkt należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od wszelkich przedmiotów o 
właściwościach ściernych. Nigdy nie przechowuj produktu w temperaturze poniżej -4°F (-20°C) lub powyżej 
140°F (60°C). NIE  przechowywać ani umieszczać produktu w pobliżu wody;
2.Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, może to wpłynąć na żywotność akumulatora. Rozładowanie 
produktu do 30%, a następnie ładowanie do 85% co 3 miesiące może wydłużyć żywotność akumulatora;
3.Po całkowitym naładowaniu, produkt może być przechowywany przez ponad rok w temperaturze pokojowej i 
wilgotności, pod warunkiem, że nie jest używany podczas przechowywania.

1. Produkt należy wyrzucać do specjalnych pojemników na surowce wtórne dopiero po całkowitym 
rozładowaniu. Akumulatory są niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Należy ściśle przestrzegać 
lokalnych przepisów dotyczących utylizacji i recyklingu akumulatora.
2. Jeśli po nadmiernym rozładowaniu nie można włączyć urządzenia, należy je natychmiast zutylizować.

Konserwacja produktu:

1.Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeśli dziecko przypadkowo połknie 
jakiekolwiek części, należy natychmiast udać się do lekarza.
2.Jeśli pojawi się ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania akumulatora, należy naładować akumulator 
przed jego przechowywaniem. W przeciwnym razie długotrwałe przechowywanie może spowodować 
uszkodzenie akumulatora. Akumulatory w produkcie przechodzą w tryb hibernacji, jeśli są wyłączone i 
przechowywane przez dłuższy czas. Naładowanie produktu może wyprowadzić akumulatory z hibernacji.
3.NIE umieszczać produktu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak samochód wystawiony na bezpośrednie 
działanie promieni słonecznych, źródło ognia lub piec grzewczy.
4.Produkt należy przechowywać w suchym miejscu. Urządzenie należy przechowywać z dala od wody.
5.Upewnij się, że żadne małe metalowe przedmioty nie spadną na produkt lub w jego pobliżu podczas 
przechowywania.
Nigdy nie wysyłaj produktu z poziomem naładowania akumulatora wyższym niż 30%.
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SPIS TREŚCI
Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa akumulatorów dodatkowych------------------

 Instrukcja instalacji dodatkowego akumulatora------------------------------------------

 Oświetlenie ambient--------------------------------------------------------------------------------

Specyfikacja techniczna----------------------------------------------------------------------------

Zawartość paczki--------------------------------------------------------------------------------------



Przed zainstalowaniem akumulatora rozszerzającego należy wyłączyć urządzenie RIVER. Naciśnij i 
przytrzymaj przycisk zasilania systemu ON / OFF, aby upewnić się, że zasilanie jest wyłączone. NIE WŁĄCZAJ 
urządzenia RIVER przed założeniem pokrywy dolnej; pokrywa jest wymagana do prawidłowego podłączenia 
akumulatora.
Po zakończeniu instalacji należy ponownie uruchomić urządzenie. NIE często wyjmować akumulatora, 
ponieważ wymaga to od produktu przeprowadzenia procesu równoważenia ogniw, co wpłynie na 
efektywność.
Zaleca się, aby użytkownicy zakupili RIVER i dodatkowy akumulator w tym samym czasie. Jeśli użytkownik 
zakupi dodatkowy akumulator po dłuższym okresie używania RIVER, wydajność produktu będzie zależała 
od równowagi pomiędzy stacją zasilania a dodatkowym akumulatorem (standardowy proces). Przed 
użyciem produktu należy go w pełni naładować do 100%.

Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa akumulatorów dodatkowych

UWAGA

power a free life1



Instrukcja instalacji dodatkowego modułu akumulatorowego

Żeńskie gniazdo 
akumulatora

1

2

Oświetlenie 
otoczenia i 

wskaźnik sygnału

1. Upewnij się, że urządzenie RIVER jest 
wyłączone. Wyjmij śrubokręt z zestawu 
dodatkowego akumulatora i znajdź cztery 
śruby na dolnej pokrywie.
Uwaga: Należy zwrócić uwagę, aby podczas 
instalacji nie dopuścić do gromadzenia się 
ładunków elektrostatycznych.

1. Żeńskie gniazdo akumulatora i instrukcja instalacji

Śruby pokrywy dolnej Śruby pokrywy dolnej
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2. Przed zdjęciem dolnej pokrywy odkręć cztery krótkie wkręty zgodnie z powyższą ilustracją. 
Męskie gniazdo akumulatora będzie widoczne. Umieść dodatkowy akumulator zgodnie z 
poniższym rysunkiem. (Uwaga: Nie zdejmuj górnej pokrywy; należy zdjąć tylko dolną).

Męskie gniazdo akumulatora

Krótkie śruby
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3. Wyrównaj męskie i żeńskie gniazda akumulatora i podłącz je. Zamknij dolną pokrywę. 
Weź cztery długie wkręty z zestawu dodatkowego modułu akumulatora i wkręć je 
mocno na miejsce.

Długie wkręty
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4. Odwróć urządzenie RIVER w pionie i włącz je. Panel Dodatkowych akumulatorów zmieni 
kolor na niebieski. Po prawidłowym zainstalowaniu akumulatora, na wyświetlaczu urządzenia 
RIVER pojawi się wskaźnik dodatkowego akumulatora  Przed użyciem upewnij się, że produkt 
jest w pełni naładowany. Jeśli lampka kontrolna nie włączy się lub wskaźnik dodatkowego 
akumulatora nie pojawi się na wyświetlaczu RIVER, powtórz krok 2 i sprawdź podłączenie 
produktu.

Wskaźnik 
modułu 

dodatkowego 
akumulatora *Obszar światła otoczenia
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Światło otoczenia

1. Sygnały stanu

2. Dostosowywanie oświetlenia otoczenia

Włączanie zasilania: Niebieskie światło 
przesuwa się od środka do boków panelu.

Wyłączanie zasilania: Niebieskie światło 
przesunie się z boków na środek panelu.

Ładowanie: Niebieskie światło będzie się 
wielokrotnie przesuwać od lewej do 
prawej strony panelu.

Wejdź w Ustawienia modułu w aplikacji 
EcoFlow, aby uzyskać dostęp do funkcji 
oświetlenia otoczenia.
1.Oświetlenie otoczenia można włączać/
wyłączać, utrzymywać w stanie włączonym 
lub przełączyć w tryb gotowości.
2.Wybierz kolor światła otoczenia.
3.Wyreguluj jasność światła.
4.Wybierz tryb oświetlenia. (Do wyboru jest 
pięć różnych trybów oświetlenia).
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Moduł dodatkowego 
akuimulatora 

Śrubokręt 
krzyżakowy

4 długie wkręty Instrukcja obsługi i 
karta gwarancyjna

Zawartość zestawu

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja ogólna
Waga netto

Wymiary

Pojemność

Testy i certyfikacja

 5.5lbs (2.5kg)

11.2 x 7 x 2.3in (28.5 x 18 x 5.9cm)

288Wh (28.8V)

UL Standard, CE, FCC, RoHS    

Akumulator
Rodzaj

Temperatura rozładowywania*

Temperatura ładowania*

Okres trwałości

Żywotność

Litowo-jonowy
-4°F to 140°F (±5°F), -20°C to 60°C (±3°C) 

32°F to 113°F (±5°F), 0 to 45°C (±3°C)

Jeden rok po pełnym naładowaniu urządzenia

 500 Cykli (>80%)
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*Uwaga: Poniższe informacje zostały uzyskane w nadzorowanych warunkach testowych.




