


1. Technické specifikace

Pracovní napětí VSTUP DC1(V)

Pracovní napětí VSTUP DC2 (V)

Pracovní napětí VSTUP DC3 (V)

Pracovní proud VSTUP DC1 (A)

Pracovní proud VSTUP DC2 (A)

Pracovní proud VSTUP DC3 (A)

Pracovní napětí VÝSTUP DC1 (V)

Pracovní proud VÝSTUP DC1 (A)

Parametr

Provozní teplota

JMENOVITĚ

20

12,5

60

12,5

-20˚C~65°C (-4°F~149°F)

2. Vzhled produktu

Přepínač pro změnu ze dvou na tři sériově 
zapojené solární panely

Vstupní port pro nabíjení solárního panelu 
(DC8020 samice)

Výstupní port pro nabíjení solární solárního 
panelu (DC8020 samec)

Jednotka délky: mm



Hlavní porty
Výstupní port nabíjecí jednotky solárního panelu (DC8020 samec): 
Při nabíjení zapojte tento port do vstupního portu stejnosměrného 
proudu zařízení Jackery Explorer 2000 Pro.

Vstupní port pro nabíjení solárního panelu (DC8020 samice): 
Při nabíjení připojte k tomuto portu solární panel(y).

Přepínač pro změnu ze dvou na tři solární panely v sérii: Při zapojení 
dvou solárních panelů k nabíjení by měl být přepínač vypnutý, jinak 
nelze nabíjet. Pokud je přepínač zapnutý, musí být pro jeho použití 
připojeny tři solární panely současně.

Poznámka:

Přes tento konektor lze sériově zapojit dva nebo tři solární panely. 
Chcete-li dosáhnout maximálního výstupního výkonu, použijte při 
sériovém zapojení stejný typ solárních panelů.



3. Jak používat (na příkladu 200W solárního panelu)

Solární panely Jackery (100W a 200W) jsou vybaveny dvěma typy 
výstupního portu. Při připojování solárního panelu (panelů) ke konektoru 
(konektorům) se řiďte následujícími obrázky.

Návod k obsluze připojení: Před připojením solárního panelu připojte 
konektor ke vstupnímu portu stejnosměrného proudu napájecí stanice. 
Po úplném nabití napájecí stanice nezapomeňte nejprve vyjmout solární 
panel a poté odpojit konektor od napájecí stanice.

Při připojení dvou 200W solárních panelů postupujte takto:

Průvodce připojením solárních panelů

Uživatelé mohou naše solární panely používat k nabíjení stanice v sérii 
nebo paralelně, jak je znázorněno na následujících obrázcích.

Při připojení tří solárních panelů postupujte takto:

SolarSaga 200                                          SolarSaga 200x2                             Explorer 2000 Pro

SolarSaga 200                                                                SolarSaga 200x3         Explorer 2000 Pro



Příklad 1

SolarSaga 200x2 Explorer 2000 Pro

Příklad 2

SolarSaga 200x3 Explorer 2000 Pro



Příklad 3

Příklad 4

SolarSaga 200x3                       Explorer 2000 Pro                         SolarSaga 200x3

SolarSaga 200x2                         Explorer 2000Pro                           SolarSaga 200x2

Poznámka: Při nabíjení více než třemi solárními panely jsou nutné dva 
konektory. Ujistěte se, že oba konektory připojují stejné množství 
solárních panelů, aby nedošlo k poškození nebo selhání nabíjení 
napájecí stanice.

Následující způsoby připojení a smíšené nabíjení pomocí různých typů 
solárních panelů jsou zakázány.



SolarSaga 200x2                         Explorer 2000 Pro                SolarSaga 200x1

SolarSaga 200x3                      Explorer 2000 Pro                   SolarSaga 200x1

SolarSaga 200x3                       Explorer 2000 Pro                   SolarSaga 200x2

Upozornění: Při současném použití dvou vstupů se ujistěte, že používáte
stejný typ solárního panelu a počet solárních panelů na obou vstupech 
musí být stejný, aby nedošlo k poškození nebo problémům s nabíjením 
zařízení v důsledku nestejného napětí obou kanálů.



Website: www.jackery.com

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

JACKERY INC.
48531 WARM SPRING BLVD, STE 408, FREMONT, CA 94539 


