ATENŢIE! Avertizare cu privire la produs
Producătorul EcoFlow a constatat o defecțiune relevantă pentru siguranță la
stațiile cu acumulatori listate în tabelul următor:
Denumire articol

EAN / GTIN

EcoFlow RiverPRO 720 Wh Power Station

4897082663096

EcoFlow River 288 Wh Power Station

4897082662983

EcoFlow RiverMAX 576 Wh Power Station

4897082662976

EcoFlow Delta Mini 882 Wh Power Station

4897082664154

Ecoflow River Mini Powerstation 210Wh

4897082664314

Imagine exemplificatoare a produsului

În caz de defecțiune, există pericolul unei electrocutări la funcționarea în așa-numitul regim UPS (sursă
de alimentare neîntreruptibilă). Pentru eliminarea pericolului, trebuie efectuată obligatoriu o actualizare a
firmware-ului prin intermediul aplicației Eco-Flow.

Nu utilizați produsele în continuare fără o actualizare a firmware-ului.

Produsele sunt distribuite și prin firma HORNBACH.
Puteți găsi instrucțiunea pentru actualizare pe pagina web a producătorului:
https://de.ecoflow.com respectiv la www.hornbach.ro.

Actualizare firmware Ecoflow Powerstations

Instrucțiuni pas cu pas

1) Instalați aplicația EcoFlow pe dispozitivul final
Vă rugăm să instalați aplicația Ecoflow pe dispozitivul dumneavoastră (smartphone sau
tabletă). Puteți găsi aplicația în App Store sau Google Play de pe dispozitivul dvs.

2) Configurarea contului Ecoflow în aplicație

Dacă nu v-ați creat încă un cont EcoFlow, înregistrați-vă în
aplicația Ecoflow cu adresa dvs. de e-mail sau conectați-vă cu
un cont Google, Facebook sau Apple existent.

3) Stabilirea conexiunii între terminal și stația de alimentare Ecoflow Powerstation

a.) Porniți aparatul.
Apoi, conectați stația de alimentare la dispozitivul
dvs. (smartphone sau tabletă).
b.) Pentru a face acest lucru, apăsați butonul IOT de pe
stația de alimentare până când simbolul Wi-Fi de pe
unitate începe să clipească.

c.) Acum deschideți setările Wi-Fi de pe dispozitiv
(smartphone sau tabletă). Apare o nouă „rețea
Ecoflow“. Acum conectați dispozitivul final la rețeaua
Ecoflow. După ce conexiunea cu stația electrică a fost
stabilită cu succes, reveniți la aplicația EcoFlow.
Atenție! Este important să fiți deja conectat la o rețea WiFi înainte.

4) Conectați EcoFlow și dispozitivul dvs. la Internet
a) Acum se deschide o fereastră pop-up în aplicația EcoFlow (Fig. 1) cu stația electrică nou
conectată.
b) În cele din urmă, trebuie să se stabilească în aplicație o conexiune la internet cu rețeaua
Wi-Fi respectivă (Fig. 2).
Acum Ecoflow Powerstation și dispozitivul dvs. sunt conectate la internet.

Fig. 1

Fig. 2

5) Instalați actualizarea firmware-ului
a) După ce a fost stabilită conexiunea la internet, vă aflați în meniul principal al aplicației
(Fig. 3). Acum mergeți la „simbolul roții dințate“
din dreapta sus.
b) Vă aflați acum în meniul Settings (Setări). În treimea inferioară a ecranului veți găsi fila
„Firmware“ (Fig. 4). Actualizarea poate fi acum încărcată și instalată acolo.
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