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VIKING CHARLIE II 12000mAh
Návod na obsluhu:
Děkujeme za koupi a projevenou důvěru našim zařízením značky VIKING. Věříme, že Vám budou vždy dobře a spolehlivě sloužit. Před prvním použi�m si pozorně přečtěte všechny 
pokyny a upozornění, uvedená v tomto návodu.
Způsob použi�:
Před každým použi�m powerbanky si prosím zkontrolujte, zda je zařízení plně nabito. Stav nabi� iden�fikuje 
LCD display u tlačítka ON/OFF.

Nabíjení solární powerbanky sluneční energií: 
• Umístěte solární nabíječku na přímé slunce.
• Ujistěte se, že vložený solární panel je umístěn  přímo  ke slunci.
•  Výkon solárního panelu je max 300mAh.
• Sví�cí červená dioda indikuje, že powerbanka je nabíjena  slunečním světlem, 
cca 8 hodin na slunci = cca 20% nabi� kapacity powerbanky, cca 2100-2300mAh.

Nabíjení solární powerbanky z externího zdroje energie:
• Zapojte přiložený USB kabel ke zdroji energie, jako je například napájecí adaptér vašeho televonu, nebo 
jakékoliv jiné USB PC, NTB, (tj. počítač) min. DC 5V/2A.
• Stav nabi� baterie je indikován pomocí LED displje v % kapacity. Externí napájení trvá přibližně 5-6 hodin pro 
plné nabi� solární nabíječky.

Použi� solární powerbanky – nabíjení ost. zařízení
Powerbankou lze nabíjet veškeré drobné el. zařízení se vstupním napě�m 5V/0,5A - 2.1A.
• Připojte nabíjecí kabel do požadovaného USB portu v powerbance a druhý konec propojte 
s el. zařízením, které chcete nabíjet, jako jsou el. knihy, mob. telefony, kamery fotoaparáty, drony, hodinky, cig. 
nabíječka, lampy, čelovky, baterie, atd. S použi�m vhodného kabelu s koncovkou Apple Lightning, můžete 
nabíjet i výrobky značky Apple.
• Powerbanka se spus� sama a začne nabíjet. Pokud ne, s�sknu�m tlačítka napájení zapněte nabíječku.
Poznámka: Pokud je solární nabíječka v provozu a kapacita je menší než 2%, solární nabíječka se automa�cky 
vypne, aby se zabránilo nadměrnému vybi� akumulátoru.

Ovládání nouzové LED sví�lny:
• Chcete-li zapnout LED sví�lnu, dvakrát s�skněte tlačítko napájení pro zapnu� / vypnu� sví�lny. 

Všeobecné instrukce:
Tento záložní zdroj je určen především pro nabíjení přenosných digitálních zařízení, jako jsou mobilní telefony, 
iPhone, Tablet PC, MP3, MP4 a PSP atd. K dispozici je Micro USB vstup. Powerbanka obsahuje vestavěný 
dobíjecí Li-pol akumulátor, 2x standardní výstupy s USB rozhraním pro výstupní proud max. 2,1A. To vyhovuje 
pro nabíjení většiny digitálních produktů na trhu.

Upozornění a varování:
1. Je běžné, že se tělo záložního zdroje v průběhu nabíjení zahřívá a postupně se jeho teplota snížuje na pokojo-
vou teplotu po dokončení nabíjení.
2. Nepoužívate-li  zařízení více jak 90 dnů, skladujte jej nabité na 75% kapacity. Zabráníte tak poškození baterie.
3. Nepoužívejte záložní zdroj energie v místech s vysokou vlhkos�, teplotou a extrémními podmínkami.

Technické informace:
kapacita  12000mAh
vstupní proud DC  5V/2A
výstupní proud DC  5V/1.0A, DC 5V/2.1A
Výkon sol. panelu Max 300mAh

4. Nerozebírejte jej a jeho doplňky.
5. Neupravujte, nerozebírejte, neotevírejte, nepropichujte ani jinak nezasahujte do akumulátoru umístěného vevnitř.
6. Chraňte před ohněm a dlouhodobým přímým slunečním zářením, aby nedošlo k přehřá�  a poškození powerbanky.
7. Chraňte před zařízeními vysokého napě�.
8. Neházejte a netřeste se záložním zdrojem energie.
9. Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně dě�), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost činedostatek zkušenos� a znalos� zabraňuje v bezpečném 
používání přístroje. 
10. Nepoužívejte chemické čis�cí prostředky atd. 

Ignorováním výše uvedených bezpečnostních pokynů, může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození digitálních zařízení.
Okamžitě přestaňte používat toto zařízení, pokud je powerbanka jakkoli poškozená. Udržujte mimo dosah dě�!

Zařízení vyhovuje směrnici FCC část 15. Provoz zařízení podléhá 2 podmínkám:
(1) zařízení nezpůsobuje škodlivou interferenci a (2) zařízení musí akceptovat přijímané interference včetně interference, která může způsobit nežádoucí činnost zařízení.
Nevyhazujte výrobek ani baterie po skončení životnos� jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Správnou likvidací produktu zabráníte 
nega�vním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní 
úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.
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1. Solární panel 300mAh
2. LED indikátor stavu nabití
3. Spínač ON/OFF
4. Micro USB vstup DC 5V/2A
5. LED svítilna
6. USB výstup DC 5V/2.1A


