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Назва продукту 

Пікова потужність 

Напруга живлення

Сила струму

Напруга розімкнутого ланцюга

Струм короткого замикання 

Діапазон робочих температур

Розміри (у розкладеному вигляді) 

Jackery SolarSaga 200

200 Вт

18 В

11,12 А

23,2 В

11,76 А

від -10°С до 65°С

540 x 2320 x 25 мм 

540 x 615 x 40 мм Розміри (у складеному вигляді)

Гарантія 24 місяці 

Постійна технічна підтримка 

service@jackery.pro

0800 33 22 32 (безкоштовно по Україні)

Рекомендації з безпеки

Технічні параметри Гарантія

- Модельний ряд Jackery Explorer (напряму)
- Герметичні свинцево-кислотні акумулятори (через 

контроллер заряду)
- Свинцево-кислотні акумулятори заливного типу (через 

контроллер заряду)
- Лужні (нікель-кадмієві, нікель-залізні) акумулятори (через 

контроллер заряду) 

З: Як очистити поверхню сонячної панелі?
Пил і бруд з поверхні спочатку потрібно видалити м’якою 
щіткою. Використовуйте вологу тканину, щоб протерти 
поверхню сонячного модуля, щоб видалити залишки пилу 
або бруду. Будь-які забруднення слід якомога швидше 
видалити з поверхні сонячної панелі, щоб уникнути 
зниження продуктивності.

З: Чи складні сонячні модулі водонепроникні?
Так, продукт відповідає водонепроникності IP67, що 
максимізує термін служби модуля. Зі сторони сонячних 
елементів панель не боїться води, вологи. Але в частині 
виходу кабелю живлення панель не можна мочити. Панель 
необхідно берегти від впливу будь-яких інших рідин, окрім 
води.

З  будь-якими запитами чи коментарями щодо наших 
продуктів, будь ласка, надішліть електронний лист на 
адресу hello@jackery.pro, і ми відповімо вам якомога 
швидше.
З сервісних/гарантійних питань Ви можете зв'язатися з нами 
за допомогою контактів, що вказані в цьому керівництві.

На продукт поширюється обмежена гарантія від Jackery для 
первинного покупця, яка поширюється на дефекти 
виготовлення та дефекти матеріалів протягом 24 місяців із 
дати придбання. Гарантія не поширюється на пошкодження 
внаслідок звичайного зносу, зміни/переробки конструкції, 
неправильного використання, недбалості, нещасного 
випадку, стихійного лиха або технічного обслуговування не 
представником авторизованого сервісного центру. 
Використання даної сонячної панелі з іншою батареєю, окрім 
як в Jackery Explorer, може анулювати гарантію. Протягом 
гарантійного терміну та при підтвердженні дефектів цей 
виріб буде замінено при наявності повністю заповненого 
оригіналу гарантійного талону на цей виріб з підписом та 
печаткою продавця.

Запитання, що часто задаються

З: Який тип акумуляторів можна заряджати цими 
сонячними модулями?

Зв'яжіться з нами

* Не згинайте та не розгинайте складні сонячні панелі.
* Не розміщуйте сонячні панелі в затінених місцях, у тіні дерев, 
будівель, і будь-які інші перешкоди повинні бути зведені до 
мінімуму.

* Не замочуйте сонячні панелі у воді чи іншій рідині.
* Не мийте сонячну панель миючими засобами тощо; обережно 
протирайте її вологою тканиною.

* Не використовуйте та не зберігайте сонячні панелі поблизу 
відкритого вогню, джерел тепла або легкозаймистих 
матеріалів.

* Не дряпайте поверхню сонячних панелей гострими 
предметами, не намагайтеся відкрити її за допомогою ножа, 
молотка тощо.

* Не допускайте впливу на сонячні панелі агресивних речовин, 
які можуть їх пошкодити.

* Не розбирайте, не ремонтуйте власноруч сонячні панелі чи їх 
елементи.

* Не заряджайте автомобільні та інші акумулятори напряму 
під'єднавши їх до сонячної панелі.

* Не наступайте, не кладіть важкі та/або гострі предмети на 
сонячні панелі.

* Вихідний ланцюг сонячних панелей має бути правильно 
підключений до обладнання. Будь ласка, не замикайте 
позитивний і негативний полюси. Переконайтеся, що між 
штекером та ізольованим роз’ємом немає зазору За наявності 
зазору можливе іскріння або ураження електричним струмом.

* Перевірте стан підключення кожного компонента, включаючи 
кабелі, дроти та штекери.

* Тримайте панелі подалі від дітей та тварин.  

Модель  JS-200A

Служба підтримки клієнтів
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