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1. Introduktion

Tack för att du köpte DeMoto portabel batterigenerator. P500/P600 är en bärbar 
batteridriven/solgenerator för flera användningsområden. Den har låg vikt, stor 
kapacitet och full kapacitet. Det ger dig enkel tillgång till ström när du är utanför 
nätet. P500/P600 kan användas i stor utsträckning inom området för mobilt 
arbete, friluftsliv, camping, räddning, miljöskydd, nödkommunikation, 
säkerhetskopiering av strömavbrott och så vidare

P500/P600 snabbdata:

230V/60Hz ren sinus AC-utgång

DC12V10A utgång

USB QC3.0*2 (5V3A 9V2.5A) AC-utgång

USB-C*2 (5~9V3A 12V2.25A) AC-utgång

LED nödbelysning

3 sätt att ladda.

Inbyggd MPPT Charge Controller för solcell

Vänligen läs bruksanvisningen noggrant innan du använder och behåll 
inköpskvittot som ett inköpsbevis för eventuella garantianspråk.
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2. Tekniska Specifikationer

Model No. P500 P600

Märkeffekt 500W 600W

Toppeffekt 1000W 1200W

Utspänning

AC 220V/50Hz Ren Sinus våg 
DC12-14V10A
USB QC3.0*2  (5V3A  9V2.5A) 
USB-C*2  (5~9V3A  12V2.25A) 

Batteri kapacitet 388.5Wh(25.9V15Ah) 578Wh(25.2V22.95Ah)

Batteri typ Lithium ion

Laddningstid 3~4t 2~3t

Laddspänning 29.4V 5A DC29.4V 9A(MAX)

Bil och solpanels 
laddning

DC12V cig uttag/ 18V solpanel (spänning är  22V och 
max strömstyrka är 100W)

Protection Överspänning, LLåg spänning, Överhettning 
Överbelastning Kortslutning

Arbetstemperatur 

LED lyse LED 2W

Storlek L280*B152*H225mm

Netto vikt 4.9Kg 5.9Kg
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0℃~45℃ för laddning

-20℃~45℃ för urladdning



3. Instruktioner funktioner

Läs bruksanvisningen noggrant före användning för att undvika skador på 
enheten och dess anslutna enheter.

Packlista
.Laddadapter

.Laddkabel

.Tillbehörsväska

.Användarmanual

3.1 Funktioner för varje del

2
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Delar Funktioner

1 LCD display (visas som  figur 4, Sida 7)

2

DC omkopplare: Tryck och håll DC-omkopplaren en stund, USB-portarna 
och DC12V-uttaget kommer att aktiveras, samtidigt visar LCD-skärmen 
batterinivån, beräknad urladdningstid(h), urladdnings(belastning) 
wattal( visas som figur 1, sida 5). Tryck på DC-brytaren för att visa 
urladdningsspänningen;
Håll DC-omkopplaren intryckt en stund för att avaktivera USB-portarna 
och DC 12V-uttaget

3

AC omkopplare: Tryck och håll AC-omkopplaren en stund för att aktivera 
AC-utgången, samtidigt visar LCD-skärmen batterinivå, laddningsprocent, 
beräknad urladdningstid(h), urladdnings(belastning) wattal (visas som Figur 
2, Sida 5). Tryck på AC-brytaren för att visa urladdningsspänningen och PF-
värdet (visas som figur 3, sida 5).
Håll intryckt en stund för att avaktivera AC-utgångarna.

3.1
Återställning: Vid krasch eller onormal visning, tryck och håll in 
AC-omkopplarknappen i 14 sekunder för att återställa.

4

USB QC3.0-portar: Stöd 5V / 9V snabbladdning.5V för max 3A eller 9V för 
max 2,25A. Med överbelastnings- och kortslutningsskydd

USB-C-portar: Stöder 5V / 9V / 12V snabbladdning. 5V/9V för max 3A, 
eller 12V för max 2,25A. Med överbelastnings- och kortslutningsskydd

5
DC 12V-uttag: Stöd 12 ~ 14V DC-utgång med maximal utström 
10A. Med överbelastnings- och kortslutningsskydd.
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DC DISPLAY SKÄRM

FIGUR 1

AC DISPLAY SKÄRM- 1

FIGUR 2

AC DISPLAY SKÄRM -2

FIGUR 3
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Delar Funktioner

6

DC5521-ingång: Stöder bred spänning 12V/18V 
billaddning och solladdning (MPPT-
laddningskontroll), med maximal ingång på 100 watt.

7

DC GX16-4-ingång (1, 2 är positiva; 3, 4 är negativa): 
Stöd 16 mm fyrstifts flygkontakt för DC-laddning 
(29,4V 9A max)

8
AC Uttag: När enheten är på kan den ge 230V 

9
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AC Uttag: När enheten är på kan den ge 230V 
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3.2 LCD Display

Figure 4 (Display)

DC-utgång: När DC-utgången är påslagen visar LCD-skärmen "DC OUT", och USB-
portarna, 12V DC-uttaget fungerar.
AC-utgångsnivå: Den visar den aktuella belastningsprocenten av den maximala AC-
utgången, 100 % är fulladdad.
AC-utgång: När AC-utgången är påslagen kommer skärmen att visa "AC OUT", och den 
kommer att kunna producera 230V AC-utgång.
Batterinivå: Den visar återstående batteri, varje rutnät representerar 20 % av den totala 
batterikapaciteten; och den kommer att blinka i tält under laddning och slutar blinka när den 
är fulladdad; Batteriikonen börjar blinka när enheten har mindre än 10 % batteri, ladda 
kraftstationen omedelbart.
Batteriprocent/batterispänning: Kraftverket kommer att reservera lite ström för att skydda 
sig mot överurladdning även om batterinivån sjunker till 0 %; När kraftstationen är laddad 
med enheter med hög strömförbrukning, kommer lågspänningslarmet att visas när 
batterinivån sjunker till 10%-20%, ladda kraftstationen omedelbart.

DC utgång

Laddning

Urladdning

Tid

Batterinivå

AC utgångsnivå

AC utgång

Batteriprocent (%)/

Batterispänning (V)

Temperatur larm

Laddnings-/urladdningseffekt

AC utgångseffekt/spänning

AC överbelstning larm

PF-värde/laddning och urladdningstid:
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Temperaturlarm: När temperaturen är för hög kommer kraftstationen att stänga av all 
utgång och du kommer att höra fem "di"-toner; batterigeneratorn kommer att återuppta sitt 
arbete när temperaturen faller inom dess arbetsområde.
Laddning: När kraftstationen laddas (AC/DC), kommer LCD-informationsskärmen att 
visa .       . 

Ikon för att indikera att det finns DC Urladdning: LCD-intelligensskärmen visar utdata.

    

Laddnings-/urladdningseffekt: Skärmen visar nettovärdet av ingången och utgången när 
kraftstationen laddas och laddas ur samtidigt.
AC utgångseffekt/spänning: När växelströmsutgången är på, kommer kraftverkets laddade 
watt (W) och spänningsnivåer (V) att visas.
AC-överbelastningslarm: När den totala AC-utgången överstiger märkeffekten 
(500W/600W),

    Den lilla ikonen "Over Load" blinkar och du kommer att höra två "pip"-toner, 
kraftstationen kommer att stänga av alla AC-utgångar.
PF-värde/laddning och urladdningstid: PF (Power Factor) uttrycker förhållandet mellan 
den verkliga effekten som absorberas av belastningen och den skenbara effekten som flödar i 
kretsen; Kraftverket visar PF-värdet och beräknar den återstående arbets-/laddningstiden (i 
timmar) enligt ingående och/eller uteffekt.

!
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Delar Funktioner

10
LED-belysningsomkopplare: Tryck på LED-
belysningsomkopplaren för att slå på/stänga av ljuset.

11
LED-ljus: LED-lampans arbetseffekt är 2W, vänligen 
stirra inte direkt in i den när lampan är på.

12 Luftintag

13 Luntintag

10

11 12

13
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4. Användarmanual
4.1 Arbetsmiljö

Torr Använd och förvara enheten endast i en 
sval och torr miljö

Temperatur 0℃~45℃ för laddning
-20℃~45℃ för urladdning

Ventilation
Håll ventilationsöppningarna minst 20 cm från 
föremål för att förhindra felaktigt luftflöde

Säkerhet Förvara, ladda eller använd inte enheten i ett område 
som utsätts för brandfarlig eller frätande gas

4.2 Laddning:

(A) Använd Demoto originalströmadapter för att ladda, och lämna inte enheten utan uppsikt 
när du använder den. Det rekommenderas att ladda kraftstationen utan belastning för att 
förhindra överdriven uppvärmning. Anslut laddaren till DC-laddningsporten först för 
laddning. När enheten är 100 % laddad kommer laddaren fortfarande att leverera en liten 
spänning till kraftstationen genom underhållsladdning tills indikatorn blir grön.
(b)När du lämnar enheten oanvänd under en längre tid, se till att ladda den var sjätte månad. 
Om kraftstationen har stått stilla under en längre tid, ladda den till fullt även om batterinivån 
visar 100 %.
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4.3 AC Utgång
P500/P600 bärbara batterigenerator stödjer alla enheter med arbetseffekt under dess 
märkeffekt. Vissa apparater kräver dock extra ström för att starta; I allmänhet är 
starteffekten för induktiv belastningsutrustning (t.ex. motor, kompressor, borr, lysrör) 3~8 
gånger högre än dess märkeffekt. BMS kommer att aktivera överbelastningsskyddet och 
stänga av alla utgångar om den totala effekten överstiger dess arbetseffekt.

Användarsteg:

(1) Slå på AC-utgången.
(2) Kontrollera enhetens funktionsförmåga och se till att den ligger inom märkeffekten         
P500/P600. 

(3)  Anslut till AC-uttaget och slå på enheten.
(4) Stäng av AC-utgången efter användning.
(5) Ladda din P500/P600 i tid när batteriet börjar ta slut.

När batteriet håller på att ta slut överstiger den totala belastningen den maximala 
effekten (500W för P500, 600W för P600), eller temperaturen är för hög, kommer 
batterigeneratorn automatiskt stänga av sig.
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5.Garanti

Demoto Batterigenerator har 12 månaders garanti. Garantin aktiveras automatiskt när 
kvitto skrivs
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