
OBS! Produktvarning
Tillverkaren EcoFlow har upptäckt ett säkerhetsrelaterat fel i följande  
powerstationer:

Fortsätt inte att använda produkterna utan att uppdatera den fasta programvaran.

Artiklarna distribuerades även via HORNBACH.

Du hittar uppdateringsanvisningar på tillverkarens hemsida:  
https://de.ecoflow.com eller via www.hornbach.se.

Om ett fel uppstår finns det en risk för elektrisk stöt vid drift i det så kallade avbrottsfria  
strömförsörjningsläget.
För att undanröja faran måste man ovillkorligen uppdatera den fasta programvaran via Eco-Flow.

Artikelmärkning 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

Exempel på produktbild



Uppdatering av fast programvara 
Ecoflow Powerstations

Steg-för-steg-instruktioner



1) Installera EcoFlow-appen på slutenheten

Installera Ecoflow-appen på din slutenhet (smartphone eller surfplatta). Du hittar appen i App 
Store på din slutenhet. 

2) Konfigurera Ecoflow-kontot i appen

Om du ännu inte har skapat ett EcoFlow-konto kan du registrera 
dig i Ecoflow-appen med din e-postadress eller logga in med ett 
befintligt Google-, Facebook- eller Apple-konto. 

3) Upprätta en anslutning mellan terminalen och Ecoflow Powerstation.

a.) Slå på enheten. 

Anslut sedan kraftstationen till din slutenhet (smart-
phone eller surfplatta).

b.) Anslut sedan kraftstationen till din slutenhet 
(smartphone eller surfplatta).



c.) Öppna nu Wi-Fi-inställningarna på din slutenhet 
(smartphone eller surfplatta). Ett nytt „Ecoflow-nätverk“ 
visas där. Anslut nu din slutenhet till Ecoflow-nätverket. 
Återgå till EcoFlow-appen när anslutningen till kraftverket 
har upprättats.

Uppmärksamhet! Det är viktigt att du redan är ansluten till 
ett Wi-Fi-nätverk i förväg.

4) Anslut Ecoflow och slutenheten till Internet

a) Ett popup-fönster öppnas nu i EcoFlow-appen (bild 1) med den nyanslutna kraftstationen.

b) Slutligen måste en internetanslutning till respektive Wi-Fi-nätverk upprättas i appen (fig. 2) 
måste fastställas.  

Nu är Ecoflow Powerstation och slutenheten anslutna till Internet.

Bild 1 Bild 2

5) Installera uppdatering av fast programvara

a) När internetanslutningen har upprättats är du på appens huvudmeny. (fig. 3) i appen. Gå nu 
till „kugghjulssymbolen“  längst upp till höger.

b) Du är nu på menyn Inställningar. I den nedre tredjedelen av skärmen hittar du följande fliken 
„Firmware“ (bild 4). Uppdateringen kan nu laddas och installeras där.  
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