
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Parametry techniczne Gwarancja

Moc
Napięcie zasilania

Model

Prąd zasilania
Napięcie ob. otwartego
Prąd zwarciowy
Zakres temp. roboczej
Wymiary (rozłożony)
Wymiary (złożony)

Nie zginaj panelu słonecznego
Nie umieszczaj paneli słonecznych w miejscach zacienionych, a cienie drzew,
budynków i innych przeszkód powinny być zminimalizowane

Nie zanurzaj panelu słonecznego w wodzie ani innej cieczy

Czyść panel słoneczny lekko wilgotną szmatką

Nie używaj ani nie przechowuj paneli słonecznych w pobliżu otwartego ognia
lub materiałów łatwopalnych
Nie zarysuj powierzchni panlei słonecznych ostrymi przedmiotami
Zapobiegaj uszkodzeniom paneli słonecznych przez substancje żrące

Nie stawaj na panelach słonecznych ani nie kładź na nich ciężkich przedmiotów

Nie próbuj w żaden sposób demontować paneli słonecznych

Obwód wyjściowy paneli słonecznych musi być prawidłowo podłączony do
urządzenia. Proszę nie zwierać biegunów dodatnich i ujemnych. Upewnij się,
że między złączem a izolowanym złączem nie ma przerwy. Jeśli się pojawi
przerwa, możesz dojść do iskrzenia lub porażenia prądem.
Sprawdź stan połączenia każdego komponentu, w tym przewodów i wtyczek.

Najczęściej zadawane pytania

Obsługa klienta Kontakt

Wskazówki bezpieczeństwa

24 miesięczna gwarancja

dożywotnia pomoc techniczna

hello@jackery.com

Jakie akumulatory mogą być ładowane przez ten panel słoneczny?
1. Wybrane banki energii Jackery Explorer
2. Szczelne akumulatory kwasowo-ołowiowe
3. Koloidalne akumulatory kwasowo-ołowiowe
4. Otwarte akumulatory kwasowo-ołowiowe

Jak czyścić panel słoneczny?
Kurz i brud z powierzchni zewnętrznej należy usuwać miękką szczotką.
Powierzchnię modułu solarnego należy czyścić wilgotną szmatką.
Zanieczyszczenia z kleju itp. substancji należy jak najszybciej usunąć
z powierzchni, aby uniknąć obniżenia wydajności.

Czy moduł solarny jest wodoodporny?
Produkt spełnia poziom ochrony IP67, co maksymalizuje żywotność
modułu, jednak nie powinien być zamaczany.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących naszych 
produktów prosimy o wysłanie e-maila na adres hello@jackery.com,
a my odpowiemy tak szybko, jak to możliwe. Jeśli wystąpi jakikolwiek
problem związany z jakością produktu, możesz poprosić o wymianę
lub zwrot pieniędzy przesyłając wniosek na stronie
www.jackery.com/support/.

Produkt jest objęty ograniczoną gwarancją firmy Jackery dla pierwot-
nego nabywcy, która obejmuje wady produkcyjne i materiałowe na 
okres 24 miesięcy od daty zakupu (uszkodzenia spowodowane 
normalnym zużyciem, przeróbką, niewłaściwym użytkowaniem, 
zaniedbaniem, wypadkiem, serwisem przez inny niż autoryzowane 
centrum serwisowe lub działanie sił wyższych nie są uwzględnione).

W okresie gwarancyjnym i po weryfikacji wad, ten produkt zostanie 
wymieniony, gdy zostanie zwrócony wraz z odpowiednim dowodem 
zakupu.


