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1 
OPIS PRODUKTU 

PRZENOŚNY SOLARNY GENERATOR ENERGII G2000 

 

 

2 
WYŚWIETLACZ LED 

PRZENOŚNY SOLARNY GENERATOR ENERGII G2000 

 

 

Uwaga: 

Zakres napięcia wyjściowego prądu przemiennego tego urządzenia wynosi od 100 V ~ 120 V 60 Hz / 220 V ~ 

240 V 50 Hz. Rzeczywista specyfikacja produktu i rzeczywiste gniazda prądu AC w urządzeniu różnią się w 

zależności od kraju lub obszaru sprzedaży bądź w zależności od klienta. Przed zakupem sprawdź parametry 

danego produktu. 

  

Przed użyciem przenośnego solarnego generatora energii uważnie przeczytaj instrukcję obsługi, a następnie 

zachowaj ją na przyszłość. 

Instrukcja umożliwia prawidłową obsługę urządzenia. Nie zawiera ona jednak opisu konfiguracji 

oprogramowania czy sprzętu ładowanych urządzeń. W sprawie konfiguracji produktów należy sprawdzić ich 

instrukcje obsługi lub skonsultować się z ich sprzedawcą. Rysunki umieszczone w niniejszej instrukcji mają 

charakter jedynie poglądowy. 



 

 

 

3 
SPECYFIKACJA PRODUKTU 

PRZENOŚNY SOLARNY GENERATOR ENERGII G2000 

 

Model: G2000 

Pojemność baterii: 3,7 V 600000 mAh (2220 Wh) 

Moc znamionowa: 2000 W 

Typ baterii: litowo-jonowe 

Ładowanie: CC/CV 25,5 V / 8 A 

Gniazdo AC: 220 V~240 V 50Hz/60Hz 

Gniazdo USB: maks. 5 V 2,1 A 

QC 3.0: 5 V / 3 A; 9 V / 2 A; 12 V / 1,5 A 

Gniazdo DC: 12 V± 1 V / 8 A maks. 

Gniazdo USB-C: PD 60 W, 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3A 

Gniazdo zapalniczki: 12 V± 1 V / 8 A maks. 

Wejście ładowania solarnego: 18 V ~ 30 V 

Przebieg wyjściowy: Czysta fala sinusoidalna 

Waga brutto: Około 21 kg 

Zakres temperatur pracy: -10°C ~ 60°C 

Zawartość opakowania: 

1 x przenośny generator energii  

1 x zasilacz  

1 x instrukcja obsługi 

 

4 
SPOSÓB UŻYCIA 

PRZENOŚNY SOLARNY GENERATOR ENERGII G2000 

 

1. Zasilanie urządzeń za pomocą gniazda AC. 

 

 

Uwaga: 

Napięcie wyjściowe AC i częstotliwość wyjściowa różnią się w różnych produktach w zależności od kraju lub 

obszaru sprzedaży. Przed użyciem sprawdź informacje o twoim produkcie. 



 

 

 

 

A. Aby rozpocząć zasilanie urządzenia elektrycznego, naciśnij i przytrzymaj około 2 sekundy 

przycisk   . Na wyświetlaczu LED generatora pojawi się ikona  , co oznacza, 

że wyjście AC jest włączone i zasilanie podłączonego urządzenia rozpoczęło się. 

B. Aby wyłączyć przepływ prądu AC, naciśnij i przytrzymaj około 2 sekundy przycisk   . 

Urządzenie elektryczne przestanie działać. 

 

 

Niniejszy produkt może obsługiwać urządzenia o 

maksymalnej mocy < 2000 W, np. laptop, wentylator, 

telewizor, pompy powietrzne CPAP itp.. W razie zwarcia lub 

przeciążenia mocy Zasilanie AC wyłączy się. 

Odłącz urządzenie, aby chronić je przed zwarciem lub 

przeciążeniem. 

 

2. Zasilanie urządzeń za pomocą gniazda USB-C. 

A. Krótko naciśnij przycisk . Na wyświetlaczu LCD pojawi się ikona  

oznaczająca, że zasilanie przez gniazdo USB-C zostało włączone i zasila podłączone 

urządzenie, np. lampę, wiatrak, radio. 

B. Ponowne krótkie naciśnięcie przycisku  spowoduje wyłączenie gniazda USB-C. Jeśli 

w ciągu 30 s żadne urządzenie nie zostanie włączone, gniazdo USB-C wyłączy się 

automatycznie. 

 

 

 

Smartfon, aparat cyfrowy, tablet itp. 

 

OSTRZEŻENIE!  

Specyfikacje interfejsu i standard napięcia w różnych krajach są różne.  Przed użyciem należy dokładnie 

sprawdzić, czy specyfikacja generatora jest zgodna ze specyfikacją urządzenia, które chcesz podłączyć do 

generatora. Podłączenie do generatora urządzenia o niezgodnej specyfikacji może stwarzać zagrożenia. 



 

 

 

3. Zasilanie urządzeń za pomocą gniazda DC 12 V. 

A. Krótko naciśnij przycisk  . Na wyświetlaczu LCD pojawi się ikona  , co oznacza, 

że gniazdo DC zostało włączone. Upewnij się, że interfejs urządzenia DC 12 V lub sprzętu 

oświetleniowego podłączanego do generatora posiada gniazdo DC 5,5. 

B. Ponownie naciśnięcie przycisku  spowoduje wyłączenie gniazda DC. Gniazdo DC 

wyłączy się automatycznie jeśli w ciągu 30 s żadne urządzenie nie zostanie włączone 

 

 

 
Wspiera urządzenia DC 12 V, np. odkurzacz, pompka do 

pompowania, klucz elektryczny, lodówka samochodowa itp. 
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SPOSÓB ŁADOWANIA GENERATORA 

PRZENOŚNY SOLARNY GENERATOR ENERGII G2000 

 

1. Ładowanie za pomocą gniazda AC 

 

Podłącz wtyczkę oryginalnego zasilacza dostarczonego wraz z urządzeniem do domowego gniazda 

prądu przemiennego (AC). Wtyczkę prądu stałego (DC) zasilacza podłącz do gniazda wejściowego 

DC  tego generatora. Ikona baterii zacznie mrugać  , co oznacza, że generator ładuje się. 

Gdy produkt będzie w pełni naładowany, ikona baterii przestanie mrugać i będzie świecić 

nieprzerwanie. Po pełnym naładowaniu generatora odłącz zasilacz od urządzenia oraz od prądu. 

 

 



 

 

 

2. Ładowanie przy użyciu panelu słonecznego. 

 
• Umieść panel słoneczny w najbardziej nasłonecznionym miejscu. 

• Podłącz wtyczkę panelu słonecznego (DC 5,5 x 2,1mm lub PV) do gniazda wejściowego DC 

generatora — wejścia  lub  tego produktu. Ikona baterii  zacznie mrugać, co 

oznacza, że urządzenie ładuje się. Gdy produkt będzie w pełni naładowany, ikona baterii 

przestanie mrugać i będzie świecić nieprzerwanie. Po pełnym naładowaniu generatora, 

odłącz zasilacz od urządzenia oraz od prądu. 
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INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 

PRZENOŚNY SOLARNY GENERATOR ENERGII G2000 

 

1. Ten produkt posiada wbudowaną wysokiej jakości oryginalną baterię litowo-jonową. Jest ona 

bardzo trwała i ma dużą pojemność, a przy tym nie występuje w niej efekt pamięci. 

Niezależnie od tego zalecamy stosowanie w zakresie temperatur od 100C ~ 300C, co pozwoli 

uzyskać optymalną pojemność ładowania. 

2. Aby uniknąć zakłóceń podczas ładowania, trzymaj produkt z dala od telewizora, radia i 

wszelkich innych urządzeń. 

3. Jeśli nie zamierzasz używać generatora przez dłuższy czas, odłącz kabel i odłóż produkt do 

miejsca przechowywania. 

4. Niektóre urządzenia przenośne mogą wymagać włączenia trybu ładowania, aby zadziało 

zasilanie z generatora. Więcej informacji można znaleźć w instrukcjach obsługi tych urządzeń. 

5. Jeśli po uruchomieniu generatora żadne urządzenie nie zostanie włączone, generator 

wyłączy się automatycznie w ciągu 20 sekund, w celu oszczędzania energii. 
 

 



 

 

 

7 
OSTRZEŻENIA 

PRZENOŚNY SOLARNY GENERATOR ENERGII G2000 

 

 

1. Aby uniknąć zwarcia, trzymaj urządzenie z dala od wszelkich metalowych przedmiotów (np. 

monet, spinek do włosów, kluczy itp.). 

2. Nie podgrzewaj urządzenia, ani nie wrzucaj go do ognia, wody lub innych płynów. Nie narażaj 

urządzenia na działanie wysokich temperatur. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie 

działanie promieni słonecznych. 

3. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych 

zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, bądź przez osoby bez 

doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się one pod nadzorem lub zostały poinstruowane 

w zakresie właściwego użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich 

bezpieczeństwo. 

4. Pilnuj, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. 

5. Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać – jest to normalne zjawisko. Nie 

przykrywaj urządzenia ręcznikami, ubraniami ani innymi materiałami czy przedmiotami. 

6. Należy zutylizować produkt zgodnie z przepisami krajowymi. Nie należy traktować 

wbudowanej baterii jako odpadu domowego, aby nie spowodować wybuchu i 

zanieczyszczenia. 

7. Produkt służy tylko do zasilania awaryjnego, nie może zastąpić standardowego zasilania 

prądem przemiennym lub stałym urządzeń gospodarstwa domowego lub produktów 

cyfrowych. 

8. Urządzenie posiada wewnętrzną, niewymienną baterię przeznaczoną do wielokrotnego 

ładowania. Nie próbuj wyciągać baterii, ponieważ może to spowodować uszkodzenie 

generatora. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

Aby zachować żywotność 

baterii, ładuj produkt co 4 

miesiące. 

Używaj wyłącznie oryginalnych 

lub certyfikowanych kabli. 

Nie wystawiać na działanie 

wilgoci lub płynów. 

   

   

Nie demontować. Nie upuszczać. Nie narażać na działanie 

ekstremalnych temperatur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designed in Poland 

Made in P.R.C.  

Importer:  

Big5 Krzysztof Czurczak 

ul. Wysockiego 41/6 

42-218 Częstochowa 

NIP: 6861576041 

www.heckermann.pl 

Producent: 

Shenzhen Kingwise Technology Co., Ltd. 

Address: Room 3D,No.8 East Area,Shangxue 

Industrial Zone, Jihua Rd, Long Gang ,Shenzhen 

City,China 

 

 


