
Model: JE-2000A

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Jackery Explorer 2000 Pro

Wersja: JAK-UM-V1.0





Gratulujemy zakupu nowego Jackery Explorer 2000 pro. prosimy o uważne przeczytanie niniejszej 
instrukcji przed użyciem produktu, w szczególności o odpowiednie środki ostrożności, aby zapewnić 
prawidłowe użytkowanie. przechowuj tę instrukcję w łatwo dostępnym miejscu, aby móc często z niej 
korzystać.
Zgodnie z prawem i przepisami, prawo do ostatecznej interpretacji tego dokumentu i wszystkich 
powiązanych dokumentów tego produktu należy do firmy Jackery.

Uprzejmie informujemy, że w przypadku jakichkolwiek aktualizacji, poprawek lub wypowiedzenia nie 
będziemy przekazywać żadnych powiadomień.

Specyfikacja techniczna
INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa
Model
Bateria
Wymiary i waga
Żywotność

Jackery Explorer 2000 Pro
JE-2000A
Litowo-jonowa 50Ah/43,2V (2160Wh)
38,4x26,9x30,75cm / 19,5kg
1000 cykli do 80%+ pojemności

PORTY WYJŚCIOWE

Wyjście AC (x2)
Wyjście USB-A (x2)
Wyjście USB-C (x2)
Gniazdo samochodowe (x1)

230V, 50Hz, 9,56A, moc znam. 2200W, moc maks. 4400W
szybkie ładowanie 3.0, 18W Max 5-6V   3A, 6-9V    2A, 9-12V    1,5A
100W Max 5V    3A, 9V    3A, 12V    3A, 15V    3A, 20V    5A
12V    10A

PORTY WEJŚCIOWE

Wejście AC
Wejście DC

230V, 50Hz, 10A Max
11V-17,5V(napięcie robocze)    8A Max, Podw. do 8A Max
17,5V-60V (napięcie robocze)    12A, Podw. do 24A/1400W Max

TEMPERATURA OTOCZENIA PODCZAS PRACY

Temperatura ładowania
Temperatura rozładow.

0~40oC
-10~40oC

CERTYFIKATY: 
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ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Jackery Explorer 2000 Pro x1 Ładowarka sam. x1

Przewód ładowania x1 Instrukcja obsługi x1
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Poznaj swój sprzęt
Wygląd produktu

Światło LED

Prz. światła LED

Wyjście USB-A

Wyjście USB-C

Prz. wyj. USB

Prz. wyj. AC

Wyjścia AC

Prz. gniazda sam.

Gniazdo sam.

Wyświetlacz LCD

Prz. wyświetl. LCD

Wejście AC

Wejście DC
(2xDC8020, wej.

panelu solarnego
i wej. ład. samoch.)
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Wyświetlacz LCD

Moc wejściowa

Pozostały czas do naładowania

Wskaźnik ładowania solarnego

Wskaźnik ładowania AC

Wskaźnik ładowania z gni. sam.

Wsk. niskiego poziomu baterii

Pozostały procent baterii

Wskaźnik naładowania baterii

Moc wyjściowa

Pozostały czas do rozładowania

Kod błędu

Ostrzeżenie o wysokiej temp.

Ostrzeżenie o niskiej temp.

Tryb oszczędzania energii

Wskaźnik zasilania AC
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Wskaźnik naładowania baterii (       ):
Gdy produkt jest ładowany pomarańczowy okrąg wokół wartości procentowej baterii zaświeci się kolejno. 
Podczas ładowania innych urządzeń pomarańczowy okrąg pozostaje włączony.

Wskaźnik niskiego poziomu baterii (           ):
Gdy poziom naładowania baterii wynosi mniej niż 20% wskaźnik niskiego poziomu baterii zacznie 
świecić, gdy mniej niż 5% zacznie migać. Podczas ładowania wskaźnik zgaśnie.

Tryb oszczędzania energii (        ):
Aby zapobiec zapomnieniu o wyłączeniu wyjścia podczas użytkowania, co prowadzi do zwiększonego 
zużycia baterii, produkt domyślnie wyłącza tryb oszczędzania energii. Dzieje się tak, gdy urządzenie jest 
podłączone lub pobór mocy podłączonego urządzenia jest mniejsza lub równa określonej wartości. (Więcej 
szczegółów w tabeli poniżej), urządzenie wyłączy się automatycznie po 12 godzinach.

Wyjście Pobór mocy Domyślnie

Wyjście AC

Wyjście USB

Gniazdo sam.

Urządzenie wyłączy się automatycznie
po 12 godzinach

Urządzenie wyłączy się automatycznie
po 12 godzinach

Urządzenie wyłączy się automatycznie
po 12 godzinach

Aby włączyć tryb oszczędzania energii: Naciśnij i przytrzymaj przycisk AC i przycisk DISPLAY, aż 
zaświeci się ikona trybu oszczędzania energii. W trybie oszczędzania energii pamiętaj o wyłączeniu 
wyjścia, aby uniknąć rozładowania baterii.

Aby wyłączyć tryb oszczędzania energii: Naciśnij i przytrzymaj przycisk AC oraz przycisk DISPLAY, aż 
ikona trybu oszczędzania energii zniknie z ekranu.

Kod błędu (        ):
Jeśli na ekranie pojawią się kody od F0 do F9, zapoznaj się z przewodnikiem rozwiązywania problemów 
lub skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, aby uzyskać pomoc.
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Podstawowe operacje

Włączanie/wyłączanie zasilania

Wł./wył. wyjść AC: Po naciśnięciu przycisku wyjść AC zaświeci się wskaźnik działania. Następnie 
możesz podłączyć sprzęt do gniazd. Naciśnij ponownie przycisk wyjść AC, aby wyłączyć ich działanie.

Wł./wył. wyjść USB: Po naciśnięciu przycisku wyjść USB zaświeci się wskaźnik działania. Następnie 
do portów wyjściowych USB-A i USB-C można podłączyć urządzenia. Naciśnij ponownie przycisk wyjść 
USB, aby je wyłączyć.
Wł./wył. gniazda sam.: Po naciśnięciu przycisku gniazda sam. zaświeci się wskaźnik działania. 
Następnie do gniazda sam. można podłączyć urządzenia. Naciśnij ponownie przycisk gniazda sam., aby 
je wyłączyć.

Przycisk gniazda sam.

Przycisk wyjść AC

Przycisk wyjść USB

Wł./wył. ekranu LCD
Aby włączyć, naciśnij przycisk DISPLAY, dowolny przycisk wł./wył. wyjść lub przycisk światła LED. Gdy 
urządzenie zostanie podłączone do ładowania, ekran włączy się automatycznie.

Aby wyłączyć, naciśnij ponownie przycisk DISPLAY, a wyświetlacz się wyłączy. Jeśli nie będzie żadnej 
aktywności w ciągu 30 sekund produkt przejdzie w stan uśpienia, a ekran automatycznie się wyłączy.

Aby ekran był Zawsze Włączony (w czasie ładowania lub rozładowywania), wykonaj następujące 
czynności: Po podświetleniu ekranu, kliknij dwukrotnie przycisk DISPLAY.

Aby wyłączyć tryb Zawsze Włączony, wykonaj następujące czynności: Naciśnij przycisk DISPLAY, a 
ekran zostanie wyłączony po 30 sekundach.

Wskazówka:
W trybie Zawsze Włączony ekran automatycznie wyłącza się po 2 godzinach bez ładowania lub 
rozładowywania.
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Wł./wył. światła LED

Istnieją trzy tryby świecenia: tryb słabego oświetlenia, tryb jasnego światła i tryb SOS.
Operacje są następujące: Naciśnij przycisk światła LED, a dioda LED zostanie włączona. Światło 
zawsze będzie się włączać w trybie słabego oświetlenia, a moc wyjściowa na ekranie wyniesie 1W. 
Naciśnij ponownie, aby przejść do trybu jasnego światła, a moc na ekranie wyniesie 3W. Naciśnij trzeci 
raz, aby przejść do trybu SOS (moc wyjściowa na ekranie wynosi 3 W). Następne naciśnięcie wyłączy 
światło LED. W każdym z tych trybów światło można wyłączyć dłuższym przytrzymaniem przycisku.

Ładowanie Twojego Jackery Explorer 2000 Pro
Zielona energia na pierwszym miejscu: Opowiadamy się za używaniem zielonej energii w 
pierwszej kolejności. Ten produkt obsługuje dwa tryby ładowania jednocześnie: ładowanie słoneczne i 
ładowanie z gniazda AC.
Gdy ładowanie z gniazda AC i ładowanie słoneczne są podłączone w tym samym czasie, produkt 
będzie traktował priorytetowo ładowanie słoneczne i obie metody będą używane do ładowania 
akumulatora z maksymalną dopuszczalną mocą.

Ładowanie z gniaza sciennego AC
Należy używać kabla AC dołączonego do opakowania.

Ładowarka AC Explorer 2000 Pro

9



Ładowanie panelami solarnymi

Łącznik panela solarnego (Akcesorium sprzedawane osobno)

Za pomocą tego adaptera można połączyć szeregowo dwa lub trzy panele słoneczne. Aby upewnić się, że 
panele słoneczne mogą wytwarzać maksymalną moc, upewnij się, że używasz tego samego typu paneli 
słonecznych podczas łączenia ich szeregowo.

Funkcje głównych portów
t

Port wejściowy ładowania panelu słonecznego
(DC8020 żeński)

Przełącznik do zmiany od dwóch do trzech paneli słonecznych połączonych szeregowo

Port wyjściowy ładowania panelu słonecznego (DC 8020 męski): Podczas ładowania podłącz ten 
port do portu wejściowego DC Jackery Explorer 2000 Pro.
Port wejściowy ładowania panelu słonecznego (DC8020 żeński): Podczas ładowania podłącz 
panel(e) słoneczne do tego portu.
Przełącznik do zmiany od dwóch do trzech paneli słonecznych połączonych szeregowo: 
Podłączając dwa panele słoneczne do ładowania, przełącznik powinien znajdować się w 
pozycji OFF, w przeciwnym razie ładowanie nie będzie możliwe. Gdy przełącznik jest włączony, 
aby z niego korzystać, należy jednocześnie podłączyć trzy panele słoneczne.

Wykorzystanie (na przykładzie paneli solarnych 200W)

Panele słoneczne Jackery SolarSaga (68W, 100W i 200W) są wyposażone w 2 typy portów na interfejsie 
wyjściowym. Proszę zapoznać się z poniższymi ilustracjami, aby podłączyć panel słoneczny i adapter.

Podłączając dwa panele słoneczne o mocy 200 W, należy postępować w następujący sposób:
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Podłączając trzy panele słoneczne o mocy 200 W, należy postępować w następujący sposób:

Instrukcja obsługi połączenia: Podczas ładowania należy podłączyć złącze do portu wejściowego DC 
stacji zasilania przed podłączeniem panelu słonecznego. Gdy stacja zasilania jest w pełni naładowana, 
najpierw odłącz panel słoneczny, a następnie odłącz złącze od stacji zasilania.

Przykłady połączeń paneli solarnych
Użytkownicy mogą używać paneli słonecznych Jackery do ładowania tego produktu szeregowo lub 
równolegle, jak pokazano na poniższych ilustracjach.

Przykład 1

Przykład 2

LUB
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Przykład 3

Przykład 4

Przykład 5

Uwaga: Gdy dwa wejścia są używane w tym samym czasie, upewnij się, że używasz tego samego typu 
panelu słonecznego, a liczba paneli słonecznych na dwóch wejściach musi być taka sama, aby uniknąć 
uszkodzenia lub problemów z ładowaniem urządzenia z powodu niespójnych napięć z dwóch kanałów.
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Do ładowania tego produktu zabronione są następujące sposoby połączeń:

Ładowanie w samochodzie
Ten produkt można ładować ładowarką samochodową 12V. Uruchom pojazd przed ładowaniem, aby 
zapobiec rozładowaniu akumulatora samochodowego i uniemożliwić uruchomienie pojazdu.

W międzyczasie upewnij się, że ładowarka samochodowa i zapalniczka samochodowa zapewniają 
dobre połączenie i upewnij się, że ładowarka samochodowa jest całkowicie włożona. Dodatkowo, gdy 
pojazd porusza się po wyboistych drogach, zabrania się używania ładowarki samochodowej, gdyż 
może się ona przepalić z powodu złego podłączenia. Jackery nie ponosi odpowiedzialności za 
jakiekolwiek straty spowodowane nietypowym działaniem.

Samochód

Explorer 2000 Pro
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Środki ostrożności podczas ładowania
Gdy dwa wejścia DC tego produktu są używane w tym samym czasie, upewnij się, że liczba paneli 
słonecznych połączonych szeregowo jest taka sama oraz używasz tego samego typu ogniwa 
słonecznego.
Nie ładuj jednocześnie z ładowarki samochodowej i panelu słonecznego, w przeciwnym razie 
uszkodzi to bezpiecznik samochodowy.

SolarSaga Explorer 2000 Pro Samochód

Ładowanie w samochodzie ma zastosowanie tylko w pojazdach z instalacją 12V, a nie 24V. Nie 
ładuj tego produktu z instalacji 24V, aby uniknąć obrażeń ciała i utraty mienia.
Zaleca się stosowanie akcesoriów Jackery - paneli słonecznych do ładowania słonecznego. Nie 
ponosimy odpowiedzialności za straty spowodowane użyciem paneli słonecznych innych marek.

Środki ostrożności podczas użytkowania
Podczas korzystania z tego produktu należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa,
w tym:

a. Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem tego produktu.
b. Wymagany jest ścisły nadzór podczas używania tego produktu w pobliżu dzieci, aby zmniejszyć 
ryzyko.
c. Ryzyko porażenia prądem może wystąpić w przypadku korzystania z akcesoriów zalecanych lub 
sprzedawanych przez nieprofesjonalnych producentów.
d. Gdy produkt nie jest używany, należy wyjąć wtyczkę zasilania z gniazdka produktu.
e. Nie demontuj produktu, co może prowadzić do nieprzewidywalnych zagrożeń, takich jak pożar, 
wybuch lub porażenie prądem.
f. Nie używaj produktu gdy uszkodzone są przewody, wtyczki lub uszkodzone kable wyjściowe, 
ponieważ może to spowodować porażenie prądem.
g. Produkt należy ładować w dobrze wentylowanym miejscu i w żaden sposób nie ograniczać 
wentylacji.
h. Proszę umieścić produkt w wentylowanym i suchym miejscu, aby deszcz i woda nie spowodowały 
porażenia prądem.
i. Nie wystawiaj produktu na działanie ognia lub wysokiej temperatury (w bezpośrednim świetle 
słonecznym lub w pojeździe o wysokiej temperaturze), które mogą spowodować wypadki, takie jak 
pożar i wybuch.
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1. Czy produkt może być wniesiony na pokład samolotu?
Nie, ponieważ ten produkt jest baterią litową. Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami i Przepisami 
Transportu Materiałów Niebezpiecznych, w torbach podręcznych nie można przewozić baterii litowych o 
pojemności większej niż 100 Wh.

2. Dlaczego podczas używania słychać dźwięk?
Produkt wykorzystuje system chłodzony powietrzem, a wbudowany wentylator pomaga w lepszym 
chłodzeniu produktu. Niewielki hałas podczas używania jest normalny.

3. Czy mogę ładować Jackery Explorer 2000 Pro, gdy urządzenie
jest podłączone?
Tak, możesz. Przy ładowaniu za pomocą wejścia AC obsługuje maksymalną moc wyjściową 2200W. Przy 
jednoczesnym ładowaniu wejściem AC + wejściem DC (tj. ładowanie słoneczne lub ładowanie z 
samochodu) - obsługuje maksymalną moc wyjściową 2200W. Przy ładowaniu przez wejście DC (tj. 
ładowanie słoneczne lub ładowanie samochodu) obsługuje maksymalną moc wyjściową 2200W.

4. Jak przechowywać produkt, gdy nie jest używany dłuższy czas?
Jeżeli akumulator ma być nieużywany przez dłuższy czas (ponad 3 miesiące) należy go utrzymywać na 
poziomie naładowania 60-80% pojemności (zaleca się sprawdzanie i ładowanie co 3 miesiące). 
Przechowuj go w suchym i chłodnym miejscu w zakresie temperatur od 0st.~40st. C i wilgotność 0%~60%. 
Należy unikać kontaktu produktu z substancjami żrącymi oraz z dala od źródeł ognia i ciepła.

5. Czy można go użyć do rozruchu samochodu?
Bardzo nam przykro, ale nie można go użyć do szybkiego uruchomienia pojazdu. Może być jednak 
używany jako zasilacz do samochodów. Samochód można naładować za pomocą przewodu zasilającego 
Jackery, który można kupić osobno.
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Rozwiązywanie problemów

Błędy Typy Rozwiązania

Kod błędu
(F0-F9)

awaria komunikacji BMS

awaria komunikacji inwertera

błąd komunikacji
modułu ładowania

awaria baterii

nadmierne napięcie baterii

niskie napięcie baterii

błąd inwertera

błąd modułu ładowania

zabezpieczenie
nadprądowe/zwarciowe
ładowania lub rozładowania

zabezpieczenie
nadprądowe/zwarciowe wyjścia DC

ostrzeżenie o wysokiej temperaturze

ostrzeżenie o niskiej temperaturze

skontaktuj się z serwisem

skontaktuj się z serwisem

skontaktuj się z serwisem

skontaktuj się z serwisem

skontaktuj się z serwisem

skontaktuj się z serwisem

skontaktuj się z serwisem

skontaktuj się z serwisem

Odłącz urządzenie od ładowania 
oraz odłącz wszystkie zasilane 
urządzenia w celu zresetowania 
produktu. Jeśli problem nie ustąpi, 
skontaktuj się z serwisem.

Odłącz urządzenia elektryczne, aby 
produkt mógł się zrestartować. Jeśli 
problem nie ustąpi skontaktuj się z 
serwisem.

Produkt może się zrestartować po 
schłodzeniu baterii.

Produkt może się zrestartować po 
wzroście temperatury otoczenia.
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Uwaga: udzielamy gwarancji tylko dla kupującego, który kupił produkt na Amazon 
(Jackery Inc), stronie internetowej Jackery lub u lokalnego autoryzowanego dealera.

Ograniczona gwarancja

Gwarancja

Jackery Inc. gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że produkt Jackery będzie wolny od wad wykonania i 
materiałowych w warunkach normalnego użytkowania przez konsumenta w odpowiednim okresie gwarancy-
jnym określonym w sekcji „Okres gwarancji” poniżej, z zastrzeżeniem wyjątków określonych poniżej.
Niniejsze oświadczenie gwarancyjne określa całkowite i wyłączne zobowiązanie gwarancyjne firmy Jackery. 
Nie przyjmujemy ani nie upoważniamy żadnej osoby do wzięcia na siebie żadnej innej odpowiedzialności w 
związku ze sprzedażą naszych produktów.

Okres gwarancji
Okres gwarancji na produkty zasilające Jackery wynosi 24 miesiące. W każdym przypadku okres gwarancji 
jest mierzony od daty zakupu przez pierwotnego nabywcę. Do ustalenia daty rozpoczęcia okresu gwarancyj-
nego wymagany jest dowód sprzedaży z pierwszego zakupu przez konsumenta lub inny uzasadniony 
dokument.

Wymiana
Jackery wymieni (na koszt Jackery) każdy produkt Jackery, który nie będzie działał w odpowiednim okresie 
gwarancyjnym z powodu wady wykonania lub materiału. Produkt zastępczy obejmuje pozostałą gwarancję 
oryginalnego produktu.

Ograniczenie do pierwotnego nabywcy
Gwarancja na produkt Jackery jest ograniczona do pierwotnego nabywcy i nie podlega przeniesieniu na 
żadnego kolejnego właściciela.

Copyright 2012-2022 Jackery Inc. Wszystkie znaki towarowe przytoczone w niniejszym dokumencie
 są własnością ich odpowiednich właścicieli.
Jedyne gwarancje na produkty i usługi Jackery są określone w oświadczeniach gwarancyjnych towarzyszą-
cych takim produktom i usługom. Jackery nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne 
lub pominięcia zawarte w niniejszym dokumencie.
Wydanie pierwsze: styczeń 2022 r. Numer katalogowy dokumentu: J2000-UM-001. W tym podręczniku 
użytkownika opisano funkcje, które są wspólne dla większości modeli.
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