
POZOR! Upozornenie k v�robku
V�robca EcoFlow zistil u ni⇥�ie uveden�ch akumulačn�ch batérií závadu, 
ktorá mô⇥e ohrozovať bezpečnosť:

Označenie artikla 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

Ilustratívny obrázok produktu

V prípade v�skytu závady hrozí nebezpečenstvo úderu elektrick�m prúdom pri prevádzke v tzv. USV 
prevádzkovom re⇥ime.
Pre odstránenie tohto rizika je bezpodmienečne nutné vykonať aktualizáciu firmvéru cez Eco-Flow-App.

V�robky bez aktualizácie firmvéru ďalej nepou�ívajte.

V�robky mal vo svojej predajnej ponuke tie⇥ HORNBACH.

Návod na aktualizáciu je uveden� na webovej stránke v�robcu:
https://de.ecoflow.com  resp. na www.hornbach.sk.



Aktualizácia firmvéru napájacích staníc Ecoflow
Pokyny krok za krokom  



1) Inštalácia aplikácie EcoFlow do koncového zariadenia

Do svojho koncového zariadenia (smartfónu alebo tabletu) si nainštalujte aplikáciu Ecoflow. 
Aplikáciu nájdete v obchode App Store svojho koncového zariadenia.  

2) Nastavenie účtu Ecoflow v aplikácii

Ak ste si ešte nenastavili konto EcoFlow, zaregistrujte sa v apliká-
cii Ecoflow pomocou svojej e-mailovej adresy alebo sa prihláste 
pomocou existujúceho konta Google, Facebook alebo Apple. 

3) Vytvorenie spojenia medzi terminálom a stanicou Ecoflow Powerstation

a.) Zapnite jednotku. 

Potom pripojte napájaciu stanicu ku koncovému zariade-
niu (smartfónu alebo tabletu).

b.) Ak to chcete urobiť, stlačte tlačidlo IOT na napájacej 
stanici, kým sa kým nezačne blikať symbol Wi-Fi zariade-
nia.



c.) Teraz otvorte nastavenia Wi-Fi v koncovom zariadení 
(smartfóne alebo tablete). Objaví sa tam nová sieť „Ecof-
low“. Teraz pripojte koncové zariadenie k sieti Ecoflow. Po 
úspešnom vytvorení spojenia s elektrárňou sa vráťte do 
aplikácie EcoFlow.

Pozor! Je dôle!ité, aby ste u! predt"m boli pripojení k 
sieti Wi-Fi.

4) Pripojenie Ecoflow a koncového zariadenia k internetu

a) V aplikácii EcoFlow sa teraz otvorí vyskakovacie okno (obr. 1) s novo pripojenou elektrárňou 
elektráreň.

b) Nakoniec je potrebné v aplikácii vytvoriť internetové pripojenie k príslušnej sieti Wi-Fi. (obr. 2).  

Teraz sú stanica Ecoflow Powerstation a koncové zariadenie pripojené k internetu.

Obr. 1 Obr. 2

5) Inštalácia aktualizácie firmvéru

a) Po vytvorení internetového pripojenia sa dostanete do hlavnej ponuky aplikácie (obr. 3). 
Teraz prejdite na symbol ozubeného          kolesa vpravo hore.

b) Teraz sa nachádzate v ponuke Nastavenia. V dolnej tretine obrazovky nájdete kartu 
„Firmware“ (obr. 4). Aktualizáciu teraz môžete načítať a nainštalovať tam. 

Obr. 3 Obr. 4


