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Overview

 Handle

Car Socket 
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• To prevent overdischarge, your portable power station is shipped with its battery deactivated and 
needs to be charged before using for the first time.

• When your portable power station only has 1% battery remaining, the Remaining Battery indicators 
will flicker to remind you to recharge the product.
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Prezentare generală
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Reîncărcare

Bianca Rus

Bianca Rus
v

Bianca Rus

Bianca Rus

Bianca Rus
Mâner
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Priză auto
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Buton pornit/oprit 
priza auto
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Ecran  LCD
Buton ON/OFF 
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Buton ON/OFF
Lumina Ambientală
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Lumină ambientală
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Ecran LCD
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Port de ieșire AC
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Comutator pornit/oprit pentru modul de 
economisire a energiei
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Buton Pornit/Oprit portul de ieșire AC
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Port de ieșire USB-A
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Port de intrare/ieșire USB-C
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Port de intrare DC
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• Pentru a preveni supradescărcarea, stația de alimentare portabilă este livrată cu bateria dezactivată și trebuie 
încărcată înainte de prima utilizare.
• Când stația dumneavoastră de alimentare portabilă mai are doar 1% baterie rămasă, indicatoarele bateriei 
rămase vor pâlpâi pentru a vă aminti să reîncărcați produsul.
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Charging
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1. The USB-A and USB-C ports support plug and charge. When devices are plugged in, they will start charging 
automatically; when devices are unplugged, they will turn off automatically.
2. The car socket and AC output port do not support plug and charge. Use the corresponding on/off buttons to turn 
them on before charging.
3. To avoid draining the battery, we recommend keeping Power Saving Mode turned on except when you are 
charging low-powered devices like CPAP machines and cameras. 

LCD Screen Guide 
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Power Saving Mode 

High-Temperature Alert 
• When this icon shows, stop using the product and leave it to cool down until the icon disappears. 

Low-Temperature Alert 
• When this icon shows, stop using the product until the icon disappears. 

USB-C Input/Output Port 

USB-A Output

Car Charging

AC Charging and Local Current Frequency
Press the AC output port on/off button for 2 seconds to switch the frequency.

Remaining Battery

Remaining Battery in Hours

Current Input Power

Current Output Power 
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Încărcare
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Ghid pentru ecranul LCD
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1. Porturile USB-A și USB-C acceptă conectarea și încărcarea. Când dispozitivele sunt conectate, acestea vor începe 
să se încarce automat; când dispozitivele sunt deconectate, acestea se vor opri automat.
2. Priza mașinii și portul de ieșire AC nu acceptă priză și încărcare. Utilizați butoanele de pornire/oprire corespunzătoare 
pentru a le porni înainte de încărcare.
3. Pentru a evita descărcarea bateriei, vă recomandăm să mențineți modul de economisire a energiei activat, cu excepția
 cazului în care încărcați dispozitive cu putere redusă, cum ar fi aparatele CPAP și camerele.
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Port de intrare/ieșire USB-C
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Modul de economisire a energiei
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Alertă de temperatură ridicată
• Când apare această pictogramă, opriți utilizarea produsului și lăsați-l să se răcească până când pictograma dispare.
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Ieșire USB-A
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Alertă de temperatură scăzută
• Când se afișează această pictogramă, nu mai utilizați produsul până când pictograma dispare.
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Încărcare auto
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Încărcare AC și frecvența curentului local
Apăsați butonul de pornire/oprire a portului de ieșire AC timp de 2 secunde pentru a comuta frecvența.
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Baterie rămasă
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Bateria rămasă în ore
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Putere de intrare curentă
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Putere de ieșire curentă
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Flashlight Mode
Press the button once to turn on the ambient light.

x1

Hold the button for 2 seconds to turn on SOS mode.

2S SOS

FAQ
Q1: What's the max power output of the AC port?
200W, and if you use the AC port for devices greater than 200W, the product will automatically turn off.

Q2: Can I recharge the product while charging connected devices? 
Yes. 

Q3: Can this product power a CPAP?
Yes, but do not forget to turn off the Power Saving Mode first.

Q4: Will this product lose power automatically if not powered off?
Yes, when the car socket or AC control button is turned on, even if no devices are being charged, there will still be a 
certain amount of no-load power consumption. To avoid draining the battery, we recommend keeping Power Saving 
Mode turned on except when you are charging low-powered devices like CPAP machines and cameras. 

Q5: What kind of solar charger can charge this product?
Any 12V-28V solar charger with a DC 8mm（DC 7909）male connector.

Specifications

Cell Capacity 256 Wh

DC Input  11-28V  5.5A (65W Max)

Car Charger Output 12V  10A

AC Output 110V~ 1.82A, 50Hz/60Hz, 200W 

USB-A Output 5V  3.6A (2.4A Max Per Port)

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

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

Operating Temperature 32°F-104°F / 0°C-40°C

Ambient Temperature 32°F-104°F / 0°C-40°C

Size 21.6*21.14*14.4cm/ 8.5*8.32*5.67inches

Net Weight 3.7kg/8.16lbs 

Gross Weight 4.34kg/9.57lbs

Attention

     Not permitted on aircraft. 

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 
WARNING - When using this product, basic precautions should always be followed, including the following: 
Read all the instructions before using the product.
• To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when the product is used near children.
• Do not put fingers or hands into the product.
• Do not expose the product to rain or snow.
• Use of a power supply or charger not recommended or sold by the product manufacturer may result in a risk of fire 

or injury to persons.
To reduce risk of damage to the electric plug and cord, pull the plug rather than the cord when disconnecting the 
product.
• Do not use the product in excess of its output rating. Overload outputs above rating may result in a risk of fire or injury to 

persons.
• Do not use the product that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable 

behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
Do not operate the product with a damaged cord or plug, or a damaged output cable.
• Do not disassemble the product. Take it to a qualified service person when service or repair is required. Incorrect 

reassembly may result in a risk of fire or electric shock.
• Do not expose to fire or high temperatures. Exposure to fire or temperatures above 130°C may cause explosion. 
To reduce the risk of electric shock, unplug the power pack form the outlet before attempting any instructed 
servicing.
• Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that 

the safety of the product is maintained.
• When charging a device, the product may feel warm, this is a normal operating condition and should not be cause 
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Specificații
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Modul lanternă
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Apăsați butonul o dată pentru a aprinde lumina ambientală.
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Țineți apăsat butonul timp de 2 secunde pentru a activa modul SOS.
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Î1: Care este puterea maximă de ieșire a portului AC?
200 W, iar dacă utilizați portul AC pentru dispozitive mai mari de 200 W, produsul se va opri automat.

Î2: Pot reîncărca produsul în timp ce încarc dispozitivele conectate?
Da.

Î3: Poate acest produs să alimenteze un CPAP?
Da, dar nu uitați să dezactivați mai întâi modul de economisire a energiei.

Î4: Acest produs își va pierde automat puterea dacă nu este oprit?
Da, atunci când priza mașinii sau butonul de control AC este pornit, chiar dacă nu se încarcă niciun dispozitiv, va exista 
totuși o anumită cantitate de consum de energie fără sarcină. Pentru a evita descărcarea bateriei, vă recomandăm să 
mențineți modul de economisire a energiei activat, cu excepția cazului în care încărcați dispozitive cu putere redusă, 
cum ar fi aparatele CPAP și camerele.

Î5: Ce fel de încărcător solar poate încărca acest produs?
Orice încărcător solar de 12V-28V cu un conector tată DC 8mm(DC 7909).
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(Întrebări frecvente)
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INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE
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Capacitatea celulei
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Intrare DC
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Ieșire încărcător auto
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Ieșire AC
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Ieșire USB-A
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Intrare USB-C
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Ieșire USB-C
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Temperatura de Operare
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Temperatura ambientala
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Mărime
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Greutate netă
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Greutate brută
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Nu este permis pe aeronave.
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AVERTISMENT - Când utilizați acest produs, trebuie respectate întotdeauna măsurile de precauție de bază, 
inclusiv următoarele: Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza produsul.
• Pentru a reduce riscul de rănire, este necesară o supraveghere atentă când produsul este utilizat în 
apropierea copiilor.
• Nu introduceţi degetele sau mâinile în produs.
• Nu expuneți produsul la ploaie sau zăpadă.
• Utilizarea unei surse de alimentare sau a unui încărcător nerecomandat sau vândut de producătorul 
produsului poate duce la un risc de incendiu sau vătămare a persoanelor.
Pentru a reduce riscul de deteriorare a ștecherului și a cablului electric, trageți de ștecher și nu de cablu 
atunci când deconectați produsul.
• Nu utilizaţi produsul peste puterea nominală. Ieșirile de suprasarcină peste valoarea nominală pot duce 
la un risc de incendiu sau rănire a persoanelor.
• Nu utilizaţi produsul care este deteriorat sau modificat. Bateriile deteriorate sau modificate pot fi imprevizibile
comportament care duce la incendiu, explozie sau risc de rănire.
Nu utilizați produsul cu un cablu sau un ștecher deteriorat sau cu un cablu de ieșire deteriorat.
• Nu dezasamblați produsul. Du-l la o persoană de service calificată atunci când este nevoie de service sau 
reparație. Incorect reasamblarea poate duce la un risc de incendiu sau electrocutare.
• Nu expuneți la foc sau la temperaturi ridicate. Expunerea la foc sau temperaturi peste 130°C poate provoca 
explozie. Pentru a reduce riscul de electrocutare, deconectați sursa de alimentare din priză înainte de a încerca 
orice întreținere instruită.
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for concern. 
When charging the internal battery, work in a well ventilated area and do not restrict ventilation in any way.
• Do not clean the product with harmful chemicals or detergents. 
• Misuse, dropping or excessive force may cause product damage. 
• When disposing of secondary cells or batteries, keep cells or batteries of different electrochemical systems 

separate from each other. 
Storage  and  Maintenance instructions
1. Please use or store the product between 32°F-104°F.  Avoid exposing the product to rain or using the product in a 
humid environment. 
2. To preserve battery lifespan, please discharge the battery to 30% and recharge it to 60% every three months.
3. For safety, please do not store the product in an environment with a temperature higher than 113°F or lower than 
14°F for an extended period of time. 
4. Please keep the product laid flat during use, when charging, and during storage.
FCC Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This 
device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including 
interference that may cause undesired operation.
Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the 
user's authority to operate the equipment.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to 
Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a 
residential installation.
This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance 
with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that 
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to 
correct the interference by one or more of the following measures:
(1) Reorient or relocate the receiving antenna.
(2) Increase the separation between the equipment and receiver.
(3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
(4) Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.
The following importer is the responsible party. 
Company Name: Fantasia Trading LLC 
Address: 5350 Ontario Mills Pkwy, Suite 100, Ontario, CA 91764
Telephone: +1-800-988-7973 
IC Statement
This device complies with Industry Canada license-ICES-003. Operation is subject to the following two conditions: (1) 
This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that 
may cause undesired operation of the device.
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.
This digital apparatus complies with CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
Declaration of Conformity
Hereby, Anker Innovations Limited declares that the product type A1720 is in compliance with Directives 2014/35/
EU & 2014/30/EU & 2011/65/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following 
internet address: 
https://www.anker.com
GB Declaration of Conformity
Hereby, Anker Innovations Limited declares that the product type A1720 is in compliance with Electrical Equipment 
(Safety) Regulations 2016 & Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 & The Restriction of the Use of Certain 
Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012. The full text of the GB declaration of 
conformity is available at the followinginternet address: 
https://www.anker.com.
Anker Innovations Limited | Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HongKong
The following importer is the responsible party（contract for EU and UK matters）
Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Muche-Strasse 3, 80807 Munich, Germany
Anker Technology (UK) Ltd | Suite B, Fairgate House, 205 Kings Road, Tyseley, Birmingham, B11 2AA, United 
Kingdom

Customer Service

24-Month Limited Warranty

Lifetime Technical Support

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 
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Serviciu clienți
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• Solicitați service-ul de către o persoană calificată care folosește doar piese de schimb identice. Acest lucru va asigura că
siguranța produsului este menținută.
• Când încărcați un dispozitiv, produsul se poate simți cald, aceasta este o condiție normală de funcționare și nu ar trebui 
să fie o cauză pentru îngrijorare.
Când încărcați bateria internă, lucrați într-o zonă bine ventilată și nu restricționați în niciun fel ventilația. 
• Nu curățați produsul cu substanțe chimice dăunătoare sau detergenți.
• Utilizarea greşită, căderea sau forţa excesivă pot cauza deteriorarea produsului.
• Când aruncați celulele secundare sau bateriile, păstrați celulele sau bateriile din diferite sisteme electrochimice
separate unele de altele.
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Instructiuni de depozitare si intretinere
1. Vă rugăm să utilizați sau să păstrați produsul între 32°F-104°F. Evitați expunerea produsului la ploaie sau folosirea 
produsului într-un mediu umed.
2. Pentru a păstra durata de viață a bateriei, vă rugăm să descărcați bateria la 30% și să o reîncărcați la 60% la fiecare 
trei luni.
3. Pentru siguranță, vă rugăm să nu depozitați produsul într-un mediu cu o temperatură mai mare de 113°F sau mai mică 
de 14°F pentru o perioadă lungă de timp.
4. Vă rugăm să păstrați produsul întins pe plan în timpul utilizării, la încărcare și în timpul depozitării.
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Declarație FCC
Acest dispozitiv respectă Partea 15 din Regulile FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: 
(1) Acest dispozitiv nu poate provoca interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență 
primită, inclusiv interferențe care pot cauza o funcționare nedorită.
Avertisment: Schimbările sau modificările neaprobate în mod expres de către partea responsabilă pentru conformitate ar 
putea anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.
Notă: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de Clasa B, în 
conformitate cu Partea 15 din Regulile FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva 
interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială.
Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în 
conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio 
garanție că interferențele nu vor apărea într-o anumită instalație. Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare 
recepției radio sau televiziunii, ceea ce poate fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat 
să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:
(1) Reorientați sau mutați antena de recepție.
(2) Măriți distanța dintre echipament și receptor.
(3) Conectați echipamentul la o priză pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
(4) Consultați dealerul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.
Următorul importator este partea responsabilă.
Nume companie: Fantasia Trading LLC
Adresă: 5350 Ontario Mills Pkwy, Suite 100, Ontario, CA 91764
Telefon: +1-800-988-7973
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Declarație de conformitate
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Prin prezenta, Anker Innovations Limited declară că tipul de produs A1720 este în conformitate cu Directivele 2014/35/UE 
și 2014/30/UE și 2011/65/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet:
https://www.anker.com
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Garanție 24 luni
Pentru întrebări frecvente și mai multe informații, vă rugăm să vizitați www.eastcom.ro
Telefon: 0376.448.990
Mail: contact@eastcom.ro,
East Com Trading
Soseaua Bucuresti-Targoviste nr 12A, parc logistic Terranova, 
Mogoșoaia, de luni până vineri, 9:00- 16:00
Facebook: eastcom.ro Instagram: eastcom_ro


