Manuál Jackery Explorer 500
Uživatelské informace
Před použitím si, prosím, pečlivě přečtěte veškeré instrukce. Při používání nabíjecí stanice dodržujte
instrukce, aby se zabránilo případnému úrazu. S powerbankou zacházejte v souladu s pravidly
bezpečnosti práce.

Upozornění
●

Powerbanku používejte v dostatečné vzdálenosti od těkavých plynů a hořlavých látek.

●

Vyvarujte powerbanku nadměrného přetížení, silných otřesům a pádů.

●

Powerbanku nepokládejte vzhůru nohama.

●

Nepoužívejte powerbanku v prostředí se zvýšenou vlhkostí, v mokru nebo horku.

●

Powerbanku používejte při teplotě 0 °C až +40 °C. Pokud je provozní teplota mimo toto rozpětí,
powerbanka nemusí pracovat správně.

●

Udržujte bezpečnou vzdálenost powerbanky od dětí.

●

Pokud unikne z powerbanky tekutina a zasáhne oči, okamžitě je vypláchněte čistou vodou a
vyhledejte lékařskou pomoc.

●

Pokud powerbanka během nabíjení změní barvu nebo je příliš horká, okamžitě jí vypněte a vypojte.
Hrozí nebezpečí úniku chemikálií, kouře či výbuchu.

●

Pokud je powerbanka v provozu, nepokládejte ji na nic hořlavého.

Obsah balení
●
●
●

Jackery Explorer 500DE
2x AC kabel
manuál

Popis produktu
Kapacita v mAh

144000 mAh

Kapacita v Wh

518,4 Wh

Hmotnost

5,52 kg

Rozměry

301 x 242 x 193 mm

Vstup

8 mm 25,2 V / 3,5 A

Výstup DC

12V/7A

Výstup AC
Výstup USB

230 V, 50 Hz, 500 W
3x USB 5V / 2,4 A

Baterie

Lithium-ion

Garantovaný počet cyklů

>500

Provozní teplota
Certifikace
Záruka

0 °C až +40 °C
FCC, RoHS, UN38.3, Reach
2 roky

LCD Displej
Pro kontrolu stavu baterie a zapnutí či vypnutí nabíjení zmáčkněte tlačítko Display.

Přibližné počty dobití a doby provozu
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Mobil
IPad
Notebook (500W)
GoPro
Dron
Svítilna (5W)
Kompresorová autochladnička (60 W)
Projektor (45W)
CPAP (10W/20W/28W)
TV (32 palců, 60W)
Mixér (300W)

53+ nabití
28+ nabití
7+ nabití
60+ nabití
6+ nabití
45+ hodin
37 hodin
10 hodin
40/21/13 hodin
6+ hodin
6 hodin

Nabíjení
Pokud je nabíjecí stanice nabita na méně než 20 %, připojte ji ke zdroji.
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nabíjení ze zásuvky
nabíjení v autě - přibližně
nabíjení pomocí solárního panelu

7,5 hodin,
8 až 10 hodin
9 až 12 hodin

Záruční servis
Zboží vracejte či reklamujte na: Adam Chadima ILICO.io REKLAMACE, V Chotejně 1307/9 102 00 Praha 10.
V případě problémů či dotazů se neváhejte se obrátit na kontaktuj@jackery.cz či 725 573 516.
K rychlému vyřízení reklamace potřebujeme
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Číslo objednávky
Datum, kdy byla závada objevena
Popis závady (i přehled o tom, které kontrolky svítily nebo blikaly)
Popis problematické situace, aby servis mohl závadu replikovat

Záruka se nevztahuje na
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Závady zjištěné po záruční době,
Poškození, které je způsobené nevhodným zacházením s powerbankou,
Poškození či závady způsobené vodou,
Závady způsobené při převozu či z důvodu nevhodného zacházení nebo z nedbalosti,
Závady způsobené přírodní katastrofou,
Kosmetické vady, pokud je funkčnost powerbanky stabilní,
Powerbanka, která byla otevřena neoprávněnou osobou.

Podmínky záručního servisu
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Reklamace je možná pouze po předložení dokladu o koupi.
Způsob řešení reklamace závisí na reklamačním technikovi, a to na základě odborných
vyjádření výrobce, dodavatele či servisu.
V případě opravy či výměny powerbanky bude reklamace vyřízena v zákonné lhůtě 30
kalendářních dnů. Při opravě či výměně může být použita funkční repasovaná součástka z
jiné powerbanky.

Distribuce:
Jackery CZ&SK, IČO: 45535663

