
 
 

Manuál Jackery SolarSaga 100W 
 
Péče a bezpečnost 
Před použitím si, prosím, pečlivě přečtěte veškeré instrukce. Při používání solárních panelů dodržujte 
instrukce, aby se zabránilo případnému úrazu. Se solárním panelem zacházejte v souladu s pravidly 
bezpečnosti práce. 
 
Upozornění 

● Solární panel neohýbejte, může dojít k jeho zlomení. 
● Solární panel neponořujte do vody. 
● Solární panel nečistěte vodou, ale jemně navlhčeným hadříkem. 
● Solární panel neskladujte ani nepoužívejte blízko zdrojů tepla jako jsou oheň a topení. 
● Solární panel nevkládejte do ohně. 
● Nesnažte se solární panel rozebrat. 

 

 
 
 
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. 
 
 
 

Rozměry složeného panelu  610 x 530 x 20 mm  

Rozměry rozloženého panelu  1220 x 530 x 10 mm  

Výkon  100 W (při nejlepších podmínkách) 

Výkonnost panelu  23 % 

Provozní teplota  -10 °C až +50 °C 

Výstupní napětí  18 V 

Výstupní proud  5,55 A 

Napětí naprázdno  21,6 V 

2x USB výstup  5V 2,4 A 

Výstup  2x USB 5V/2.4A 

Hmotnost  4 kg 

Doba plného nabití Jackery 250  6-8 hodin (na přímém slunci) 

Doba plného nabití Jackery 500  9–11 hodin (na přímém slunci) 



K rychlému vyřízení reklamace potřebujeme 
● Číslo objednávky 
● Datum, kdy byla závada objevena 
● Popis závady 
● Popis problematické situace, aby servis mohl závadu replikovat 

 
Záruka se nevztahuje na 

● Závady zjištěné po záruční době 
● Poškození, které je způsobené nevhodným zacházením s panelem 
● Poškození či závady způsobené vodou (IPX6) 
● Závady způsobené při převozu či z důvodu nevhodného zacházení nebo z nedbalosti 
● Závady způsobené přírodní katastrofou 
● Kosmetické vady, pokud je funkčnost panelu stabilní 
● Panel, který byl otevřen neoprávněnou osobou 

 
Podmínky záručního servisu 

● 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 panelu bude reklamace vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. 
● Při opravě či výměně může být použita funkční repasovaná součástka z jiného panelu. 

 
Distribuce 
Jackery CZ&SK, IČO: 45535663 
 
 


