BONA SPES s.r.o.
VIKING SMARTECH II QC3.0 40000mAh

User manual:

Thanks for choosing our products. In order to oﬀer you a sa�sﬁed experience, please read this manual carefully before using our products. First �me use, please use up the power,
and then charge the power bank to make sure it could work with best func�on.

Speciﬁca�ons
Capacity: 3.7/ 40000mAh / 148Wh
DC input: 19V / 2A
USB TYPE-C výstup: 5V / 3.5A (max)
USB výstup 2.0 (QC3.0) 1: 5V / 9V / 12V 3.0A (max)
USB výstup 2.0 (QC3.0) 2: 5V / 9V / 12V 3.0A (max)
DC výstup: 5V / 8.4V / 9V 3.0A (max)
12V / 16V / 20V 4.7A (max)
COMPATIBILLTY
MacBook, MacBook pro, laptops, digital camera,
Projector, psp, wireless router, tablet PCs, cell phones,
etc.

Power bu�om
USB-C

DC output

DC input

USB outputs

Použi� powerbanky:
1. This product have six adjustable voltage and can charge digital divices for 5V, 8.4V, 9V, 12V, 16V (compa�ble 16.5V),20V (Compa�ble 19V.19.5V).
2. When charging for laptops, ﬁrst, you press the bo�om for two seconds to start up, then you double click on the bo�om to adjust the voltage to what laptops need and it can start
charging.(A�en�on: you must adjust its voltage to the laptop' voltage ﬁrst).
3. USB1, USB2 outports can charge digital devices with 5V, 9V, 12V, and support quick charge.
4. TYPE-C output charges 5V digital devices with TYPE-C input.(support charge USB-C MacBook and Macbook Pro)
5. All outputs of this product like DC-OUT, USB1, USB2, TYPE-C can charge several devices like laptop, tablet, cell phone simultaneously.
6. Charge for the 25000mAh Power Bank Connect the charger with the DC input port, the other side connect to the adapter. The digital screen showing 100% means it is full charged.
7. Charge for your USB devices
Press the bu�on for 2 seconds to start up, connect the USB cable with output port.it will start charging your devices. The digital screen will light up and show the
number of remaining capacity.
8. Charge for your TYPE-C devices
Press the bu�on for 2 seconds to start up.connect the TYPE-C cable with the TYPE-C output port.it will start charging your devices The digital screen will light up and show the number of
remaining capacity.
9. Charge for your laptops
Press the bu�on for 2 seconds to start up.ﬁrstly, you need to conﬁrm the device's charge voltage value, secondly.you change voltage value of this product same to your devices, ﬁnally, ﬁnd your
device's adapter, connect the DC cable with DC output port and your device, then it's ready to charge,the digital screen show the voltage of your device and the number of remaining capacity.
10. Ba�ery capacity indicator
Press the bu�on for 2 seconds, the screen will light up to show the voltage and the number of remaining capacity. lf the digital screen does not light up by press the bu�on for 2 seconds,
the power bank need to be charged.
"Pass-through" FUNCTION
The power bank has a "pass-through" func�on, which allows you to charge the power bank from the mains and at the same �me the power bank can charge other electronic devices. Ac�va�ng
the "pass-throught" func�on:
• Press and hold the ON / OFF bu�on un�l the 5V output voltage appears on the display and the USB-A and USB-C ports are ready to charge the other electronics.
• Press the ON / OFF bu�on twice to set the output voltage for the JACK (DC-OUT) type connectors and a�er se�ng the voltage you can start charging eg your laptop and power bank can be
further charged from the mains.
No�ce:
1. It is common for the body of the backup power supply to heat up during charging and gradually lower its temperature to room temperature when charging is complete.
2. If you do not use the device for more than 60 days, store it charged to 75% capacity. This will prevent damage to the ba�ery.
3. Do not use the backup power source in places with high humidity, temperature and extreme condi�ons.
4. Do not leave the power bank discharged for a long �me. This will prevent damage to the ba�ery.
Warning
1. Do not disassemble the power bank or accessories.
2. Do not modify, disassemble, open, puncture, or otherwise tamper with the inside of the ba�ery.
3. Protect from ﬁre and long-term direct sunlight to prevent overhea�ng and damage to the power bank.
4. Protect against high voltage equipment.
5. Do not throw or shake the backup power source.
6. This appliance is not intended for use by persons (including children) with physical, sensory or mental disabili�es, or lack of experience and knowledge.
prevents the safe use of the device.
7. Do not use chemical cleaners, etc.
Stop using this device immediately if the power bank is damaged in any way. Keep out of reach of children!
Ignoring the above safety instruc�ons may result in ﬁre, electric shock, or damage to digital equipment.
FCC STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Opera�on si subject to the following two
condi�ons: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any
interference recived, including interference that may cause undesired opera�on.
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
This product is not household waste. Instead it shall be handed over to the applicable colection
point for the recycling of electronic equipment. To prevent possible harm to the enviroment or
human health from uncontrolled waste disposal, dispose of rechargeable battery or defective device
at special collection points or return them to your specialist dealer or ask your local authorities
about recycling of electronic equipment.
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MADE IN CHINA

BONA SPES s.r.o.
VIKING SMARTECH II QC3.0 40000mAh

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.

Technické speciﬁkace
Kapacita: 3.7/ 40 000mAh / 148Wh
Nabíjecí napě�: 19V / 2A
USB TYPE-C výstup: 5V / 9V / 12V 3.0A (max)
USB výstup 2.0 (QC3.0) 1: 5V / 9V / 12V 3.0A (max)
USB výstup 2.0 (QC3.0) 2: 5V / 9V / 12V 3.0A (max)
DC výstup: 5V / 8.4V / 9V 3.0A (max)
12V / 16V / 20V 4.7A (max)
KOMPATIBILNÍ S:
výrobky značky Apple (MacBook, MacBook pro, atd.)
99% modelů a značek notebooků,
digitální fotoaparáty, projektory, PSP, bezdrátové
routery, tablety, mobilní telefony, smartwatch, kamery,
drony, el. knihy, malé PC, atd.

Tlačítko ON/OFF
USB-C

DC výstup

DC vstup

USB výstupy

Použi� powerbanky:
Pro spuštění powerbanky držte po dobu 2s hlavní spínací tlačítko ON/OFF.
Na obrazovce se rozsvítí displej a informuje o nastaveném napě� a zbývající kapacitě PB. Pokud se digitální displej nerozsvítí, powerbanka je vybita a potřebuje nabít.
Pro změnu výstupního napě� a proudu mačkejte spínací tlačítko 2x rychle za sebou. Tímto postupem si zvolte požadovaný výstupní proud a napě� požadovaný pro jednotlivá zařízení. Tento
výrobek má šest nastavitelných napě� a může nabíjet digitální zařízení na 5V, 8.4V, 9V, 12V, 16V (kompatibilní 16.5V) a 20V (kompatibilní 19V, 19.5V).
Nabíjení zařízení přes USB výstupy:
Stiskněte tlačítko ON/OFF na 2 sekundy pro spuštění powerbanky. Připojte nabíjené zařízení vhodným kabelem s odpovídajícím výstupem na powerbance
a powerbanka začne vaše zařízení nabíjet. Digitální displej se rozsvítí a ukazuje počet zbývající kapacity powerbanky.
USB výstupy:
1) Výstupní USB1 a USB2 s podporou rychlonabíjení standardu QC3.0, mohou nabíjet zařízení s výstupním napě�m a proudem 5V, 9V a 12V, 3.0A (max)
2) Výstupní USB TYPE-C s podporou rychlonabíjení standardu QC3.0, je schopno nabíjet digitální zařízení s výstupním napě�m a proudem 5V, 9V a 12V, 3.0A (max). Podpora nabíjení přes USB-C
pro výrobky značky Apple.
Všemi výstupy z tohoto produktu, jako jsou DC-výstup, USB1, USB2, TYPE-C, lze nabíjet několik zařízení současně, jako jsou notebooky, tablety, mobilní telefony, mp3, PSP, smartwatch, drony,
baterie, čelovky, malé PC, atd.
Nabíjení notebooků
Stiskněte tlačítko ON/OFF na 2 sekundy pro spuštění powerbanky. Před připojením NTB musíte nejdříve nastavit hodnotu nabíjecího napě� a to rychlým dvojstiskem tlačítka ON/OFF, na vámi
požadované výstupní napě�. Na displeji PB se zobrazí požadované napě� a počet zbývající kapacity PB. Následně propojte nabíjecí DC kabel s powerbankou a vašim NTB pomocí odpovídající
koncovky pro váš NTB.
Nabíjení powerbanky
Připojte dodanou nabíječku do DC-vsup vstupu powerbanky s druhý konec do el. sítě. Powerbanka se automaticky sepne a začne nabíjet. Procenta (%) zobrazují stav nabití. 100% znamená, že je
PB plně nabitá.
FUNKCE „pass-through"
Powerbanka má funkci „pass-through", která umožňuje nabíjet powerbanku z el. sítě a současně může powerbanka nabíjet ostatní el. zařízení.
Ak�vace funkce „pass-throught":
• dlouze s�skněte tlačítko ON/OFF, než se na displeji objeví výstupní napě� 5V a v té chvíli jsou porty USB-A a USB-C připraveny k nabíjení ostatní elektroniky.
• Dvojitým s�sknu�m tlačítka ON/OFF nastavíte výstupní napě� pro konektory typu JACK (DC-OUT) a po nastavění napě� můžete začít nabíjet např. Váš notebook a powerbanka může být dále
nabíjena z elektrické sítě.
Upozornění:
1. Je běžné, že se tělo záložního zdroje v průběhu nabíjení zahřívá a postupně se po dokončení nabíjení jeho teplota sníží na pokojovou teplotu.
2. Nepoužíváte-li zařízení více jak 60 dnů, skladujte je nabité na 75% kapacity. Zabráníte tak poškození baterie.
3. Nepoužívejte záložní zdroj energie v místech s vysokou vlhkostí teplotou a extrémními podmínkami.
4. Nenechávejte powerbanku dlouhodobě vybitou. Zabráníte tím poškození baterie.
Varování
1. Nerozebírejte powerbanku ani doplňky a příslušenství.
2. Neupravujte, nerozebírejte, neotevírejte, nepropichujte ani jinak nezasahujte do akumulátoru umístěného vevnitř.
3. Chraňte před ohněm a dlouhodobým přímým slunečním zářením, aby nedošlo k přehřátí a poškození powerbanky.
4. Chraňte před zařízeními vysokého napě�.
5. Neházejte a netřeste se záložním zdrojem energie.
6.Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně dě�), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí
zabraňuje v bezpečném používání přístroje.
7.Nepoužívejte chemické čistící prostředky atd.
8. Zabraňte kontaktu powerbanky s vodou!
Okamžitě přestaňte používat toto zařízení, pokud je powerbanka jakkoli poškozená. Udržujte mimo dosah dě�!
Ignorováním výše uvedených bezpečnostních pokynů, může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození digitálních zařízení.
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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BONA SPES s.r.o.
VIKING SMARTECH II QC3.0 40000mAh

Návod na obsluhu:

Ďakujeme za kúpu a prejavenú dôveru našim zariadeniam značky VIKING. Veríme že Vám budú vždy dobre a spoľahlivo slúžiť. Pred prvým použi�m si pozorne prečítajte všetky
pokyny a upozornenia, uvedené v tomto návode.

Technické špeciﬁkácie
Kapacita: 3.7/ 40 000mAh / 148Wh
Nabíjacie napä�e: 19V / 2A
USB TYPE-C výstup: 5V / 9V / 12V 3.0A (max)
USB výstup 2.0 (QC3.0) 1: 5V / 9V / 12V 3.0A (max)
USB výstup 2.0 (QC3.0) 2: 5V / 9V / 12V 3.0A (max)
DC výstup: 5V / 8.4V / 9V 3.0A (max)
12V / 16V / 20V 4.7A (max)
KOMPATIBILNÉ S:
výrobky značky Apple (MacBook, MacBook pro, atď.)
99% modelov a značiek notebookov, digitálne
fotoaparáty, projektory, PSP, bezdrôtové routery,
tablety, mobilné telefóny, smartwatch, kamery, drony,
el. knihy, malé PC, atď.

Tlačidlo ON/OFF
USB-C

DC výstup

DC vstup

USB výstupy

Použi�e powerbanky:
Pre spustenie powerbanky podržte po dobu 2s hlavné vypínacie tlačidlo ON/OFF.
Na obrazovke sa rozsvie� displej a informuje o nastavenom napä� a zostávajúcej kapacite PB. Pokiaľ sa digitálny displej nerozsvie�, powerbanka je vybitá a potrebuje nabiť.
Pre zmenu výstupného napä�a a prúdu stlačte vypínacie tlačidlo 2x rýchlo za sebou. Týmto postupom si zvoľte požadovaný výstupný prúd a napä�e požadované pre jednotlivé zariadenia. Tento
výrobok má šesť nastaviteľných napä� a môže nabíjať digitálne zariadenia na 5V, 8.4V, 9V, 12V, 16V (kompa�bilné 16.5V) a 20V (kompa�bilné 19V, 19.5V).
Nabíjanie zariadení cez USB výstupy:
Stlačte tlačidlo ON/OFF na 2 sekundy pre spustenie powerbanky. Pripojte nabíjané zariadenie vhodným káblom so zodpovedajúcim výstupom na powerbanke a powerbanka začne vaše zariadenie nabíjať. Digitálny displej sa rozsvie� a ukazuje počet zostávajúcej kapacity powerbanky.
USB výstupy:
1) Výstupné USB1 a USB2 s podporou rýchlonabíjania štandardu QC3.0 môžu nabíjať zariadenia s výstupným napä�m a prúdom 5V, 9V a 12V, 3.0A (max)
2) Výstupný USB TYPE-C s podporou rýchlonabíjania štandardu QC3.0 je schopný nabíjať digitálne zariadenia s výstupným napä�m a prúdom 5V, 9V a 12V, 3.0A (max). Podpora nabíjania
cez USB-C pre výrobky značky Apple.
Všetkými výstupmi z tohoto produktu, ako sú DC-výstup, USB1, USB2, TYPE-C, je možné nabíjať niekoľko zariadení súčasne, ako sú notebooky, tablety, mobilné telefóny, Mp3, PSP, smartwatch,
drony, batérie, čelovky, malé PC, atď.
Nabíjanie notebookov:
Stlačte tlačidlo ON/OFF na 2 sekundy pre spustenie powerbanky. Pred pripojením NTB musíte najskôr nastaviť hodnotu nabíjacieho napä�a a to rýchlym dvoj stlačením tlačidla ON/OFF na vami
požadované výstupné napä�e. Na displeji PB sa zobrazí požadované napä�e a počet zostávajúcej kapacity PB. Následne prepojte nabíjací DC kábel s powerbankou a vašim NTB pomocou zodpovedajúcej koncovky pre váš NTB.
Nabíjanie powerbanky
Pripojte dodanú nabíjačku do DC-vstup vstupu powerbanky a druhý koniec do el. siete. Powerbanka sa automa�cky zapne a začne nabíjať. % zobrazujú stav nabi�a. 100% znamená, že je PB plne
nabitá.
FUNKCIA “pass-through”:
Powerbanka má funkciu “pass-through”, ktorá umožňuje nabíjať powerbanku z el. siete a súčasne môže powerbanka nabíjať ostatné el. Zariadenia.
Ak�vácia funkcie “pass-through”
• Dlho stlačte tlačidlo ON/OFF kým sa na displeji objaví výstupné napä�e 5V a v tej chvíli sú porty USB-A a USB-C pripravené na nabíjanie ost. elektroniky.
• Dvojitým stlačením tlačidla ON/OFF nastavíte výstupné napä�e pre konektory typu JACK (DC-OUT) a po nastavení napä�a môžete začať nabíjať napr. váš notebook a powerbanka môže byť
naďalej nabíjaná z el. siete.
Upozornenie:
1. Je bežné, že sa telo záložného zdroja v priebehu nabíjania zahrieva a postupne sa po dokončení nabíjania jeho teplota zníži na izbovú teplotu.
2. Ak nepoužívate zariadenie viac ako 60 dní, skladujte ho nabité na 75% kapacity. Zabránite tak poškodeniu batérie.
3. Nepoužívajte záložný zdroj energie v miestach s vysokou vlhkosťou, teplotou a extrémnymi podmienkami.
4. Nenechávajte powerbanku dlhodobo vybitú. Zabránite tým poškodeniu batérie.
Varovanie:
1. Nerozberajte powerbanku ani doplnky a príslušenstvo.
2. Neupravujte, nerozberajte, neotvárajte, neprepichujte ani inak nezasahujte do akumulátoru umiestneného vo vnútri.
3. Chráňte pred ohňom a dlhodobým priamym slnečným žiarením, aby nedošlo k prehria�u a poškodeniu powerbanky.
4. Chráňte pred zariadeniami vysokého napä�a.
5. Nehádžte a netraste so záložným zdrojom energie.
6. Tento prístroj nie je určený pre používanie osobami (vrátane de�), ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúsenos� a znalos� zabraňuje v bezpečnom používaní
prístroja.
7. Nepoužívajte chemické čis�ace prostriedky atď.
Okamžite prestaňte používať toto zariadenie, pokiaľ je powerbanka akokoľvek poškodená. Udržujte mimo dosah de�!
Ignorovaním vyššie uvedených bezpečnostných pokynov, môže dôjsť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu digitálnych zariadení.
Zariadenie vyhovuje smernici FCC časť 15. Činnosť zariadenia podlieha 2 podmienkam:
(1) zariadenie nespôsobuje škodlivú interferenciu a (2) zariadenie musí akceptovať prijímané interferencie vrátane interferencie, ktorá môže spôsobiť nežiadúcu činnosť zariadenia.
Nevyhadzujte výrobok ani batérie po skončení životnos� ako netriedený komunálny odpad, použite zberné miesta triedeného odpadu. Správnou likvidáciou produktu zabránite nega�vnym
vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Viac informácií o recyklácii tohto produktu Vám poskytne obecný úrad, organizácie
pre spracovanie domového odpadu alebo predajné miesto, kde ste produkt zakúpili.
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Bedienungsanleitung:
Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihr Vertrauen in unsere Produkte der Marke VIKING. Wir glauben, dass sie Ihnen immer gut und zuverlässig dienen werden.
Lesen Sie alle Anweisungen und Warnungen in diesem Handbuch sorgfäl�g durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.

Technische Speziﬁka�onen
Kapazität: 3.7/ 40 000mAh /
148Wh Ladespannung: 19V / 2A
USB TYPE-C Ausgang: 5V / 9V / 12V 3.0A (max)
USB Ausgang 2.0 (QC3.0) 1: 5V / 9V / 12V 3.0A (max)
USB Ausgang 2.0 (QC3.0) 2: 5V / 9V / 12V 3.0A (max)
DC Ausgang: 5V / 8.4V / 9V 3.0A (max)
12V / 16V / 20V 4.7A (max)

KOMPATIBEL MIT:
Apple-Produkte (MacBook, MacBook Pro usw.) 99%
der Notebook-Modelle und -Marken,
Digitalkameras, Projektoren, PSP, WLAN-Router,
Tablets, Mobiltelefone, Smartwatch, Kameras,
Drohnen, el. Bücher, kleine PCs usw.

Taste ON/OFF
USB-C

DC Ausgang

DC
Ausgang

USB
Ausgänge

Bedienung der Powerbank:
Halten Sie zum Starten der Power Bank die Haupt-EIN / AUS-Taste 2 Sekunden lang gedrückt.
Das Display leuchtet auf dem Bildschirm auf und informiert Sie über die eingestellte Spannung und die verbleibende Kapazität der PB. Wenn die Digitalanzeige nicht auﬂeuchtet, ist die Power Bank
leer und muss aufgeladen werden.
Um die Ausgangsspannung und den Ausgangsstrom zu ändern, drücken Sie zweimal kurz hintereinander den Netzschalter. Verwenden Sie dieses Verfahren, um den gewünschten
Ausgangsstrom und die gewünschte Ausgangsspannung für jedes Gerät auszuwählen. Dieses Produkt verfügt über sechs einstellbare Spannungen und kann digitale Geräte auf 5 V, 8.4 V, 9 V,
12 V, 16 V (kompa�bel 16.5 V) und 20 V (kompa�bel 19 V, 19.5 V) auﬂaden.
Laden eines Geräts über USB-Ausgänge:
Drücken Sie die EIN / AUS-Taste 2 Sekunden lang, um die Power Bank zu starten. Schließen Sie das aufzuladende Gerät mit einem geeigneten Kabel mit
dem entsprechenden Ausgang an der Power Bank an, und die Power Bank beginnt mit dem Laden Ihres Geräts. Die Digitalanzeige leuchtet auf und zeigt
die Anzahl der verbleibenden Kapazitäten der Power Bank an.
USB Ausgänge:
1) Ausgang USB1 und USB2 mit Unterstützung für den Schnellladestandard QC3.0 können Geräte mit Ausgangsspannung und Strom 5V, 9V und 12V, 3.0A (max) auﬂaden
2) Ausgang USB TYPE-C mit Unterstützung für den Schnellladestandard QC3.0 kann digitale Geräte mit Ausgangsspannung und Strom 5V, 9V und 12V, 3,0A (max. ) laden. USB-CLadeunterstützung für Apple-Produkte.
Alle Ausgänge dieses Produkts, wie DC-Ausgang, USB1, USB2, TYPE-C, können mehrere Geräte gleichzei�g auﬂaden, z. B. Laptops, Tablets, Mobiltelefone, MP3, PSP, Smartwatch, Drohnen,
Ba�erien, Scheinwerfer, kleiner PC, usw.
Auﬂaden von Laptops
Drücken Sie die EIN / AUS-Taste 2 Sekunden lang, um die Power Bank zu starten. Bevor Sie das NTB anschließen, müssen Sie zuerst den Wert der Ladespannung einstellen, indem Sie schnell
die EIN / AUS-Taste drücken, bis die gewünschte Ausgangsspannung angezeigt wird. Das PB-Display zeigt die erforderliche Spannung und die Anzahl der verbleibenden PB-Kapazitäten an.
Schließen Sie dann das DC-Ladekabel über das entsprechende Terminal Ihres NTB an die Power Bank und Ihr NTB an.
Auﬂaden der Powerbank
Schließen Sie das mitgelieferte Ladegerät an den Gleichstromeingang der Power Bank und das andere Ende an das Stromnetz an. Die Power Bank schaltet sich automa�sch aus und startet
den Ladevorgang. Prozentangaben (%) zeigen den Ladestatus an. 100% bedeutet, dass die PB voll aufgeladen ist.
FUNKTION „pass-through"
Die Power Bank verfügt über die Funk�on "pass-through", mit der Sie die Power Bank über das Stromnetz auﬂaden und gleichzei�g andere elektrische Geräte auﬂaden können.
Ak�vierung der Funk�on „pass-through":
• Halten Sie die EIN / AUS-Taste gedrückt, bis die Ausgangsspannung 5 V auf dem Display angezeigt wird und die USB-A- und USB-C-Anschlüsse zum Laden anderer Elektronik bereit sind.
• Drücken Sie die EIN / AUS-Taste zweimal, um die Ausgangsspannung für die Anschlüsse vom Typ JACK (DC-OUT) einzustellen. Nach dem Einstellen der Spannung können Sie mit dem Laden
beginnen. Beispielsweise können Ihr Laptop und Ihre Power Bank über das Stromnetz weiter aufgeladen werden.
Bi�e beachten:
1. Es ist normal, dass sich der Körper der Ersatzstromversorgung während des Ladevorgangs erwärmt und seine Temperatur nach Abschluss des Ladevorgangs allmählich auf Raumtemperatur
sinkt.
2. Wenn Sie das Gerät länger als 60 Tage nicht benutzen, lagern Sie es aufgeladen mit einer Kapazität von 75%. Dies verhindert eine Beschädigung der Ba�erie.
3. Verwenden Sie die Ersatzstromquelle nicht an Orten mit hoher Lu�feuch�gkeit, Temperatur und extremen Bedingungen.
4. Lassen Sie die Power Bank nicht längere Zeit in entladenem Zustand. Dies verhindert eine Beschädigung der Ba�erie.
Warnung
1. Zerlegen Sie die Power Bank oder das Zubehör nicht.
2. Das Innere der Ba�erie nicht modiﬁzieren, zerlegen, öﬀnen, durchstoßen oder auf andere Weise manipulieren.
3. Vor Feuer und direkter Sonneneinstrahlung schützen, um Überhitzung und Beschädigung der Power Bank zu vermeiden.
4. Vor Hochspannungsgeräten schützen.
5. Werfen oder schü�eln Sie die Ersatzstromquelle nicht.
6. Dieses Gerät ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) bes�mmt, deren körperliche, sensorische oder geis�ge Behinderung oder mangelnde Erfahrung und Kenntnisse sie daran hindern,
das Gerät sicher zu verwenden.
7. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmi�el usw.
8. Kontakt der Power Bank mit Wasser vermeiden!
Stellen Sie die Verwendung dieses Geräts sofort ein, wenn die Power Bank in irgendeiner Weise beschädigt ist. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen!
Das Ignorieren der obigen Sicherheitshinweise kann zu Feuer, Stromschlag oder Beschädigung digitaler Geräte führen.
Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bes�mmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzep�eren,
einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.
Entsorgen Sie das Produkt oder die Ba�erien nicht am Ende ihrer Nutzungsdauer als unsor�erten Hausmüll. Verwenden Sie separate
Abfallsammelstellen. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche nega�ve
Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch unangemessenen Umgang mit diesem
Produkt verursacht werden könnten. Das Recycling von Materialien wird dazu beitragen, die natürlichen Ressourcen zu schonen. Weitere
Informa�onen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem örtlichen Stadtbüro, Ihrem Hausmüllentsorgungsdienst oder dem
Geschä�, in dem Sie das Produkt gekau� haben.
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Minden használatba vétel elő� ellenőrizze le, hogy fel van-e töltve a termék.
Használa� útmutató.
1) A termék hat beállítható kimene� feszültséggel rendelkezik,
és 5V, 8.4V, 9V, 12V, 16V (16.5V kompa�bilis),
valamint 20V (19V, 19.5V kompa�bilis) töltőáramot
igénylő digitális eszközök töltésére alkalmas.

gomb ON/OFF

2) A powerbank bekapcsolásához tartsa 2 mp-ig
benyomva az ON/OFF főkapcsolót. A kimene�
feszültség értékének módosításához nyomja meg 2x gyorsan
egymás után a kapcsológombot. Ily módon kiválaszthatja
a kívánt kimene� áramerősség és feszültség értékeket.
3) Kimene� USB1 és USB2, 5V, 9V és 12V, 3A (max) készülékek töltéséhez.

DC bemenet
USB - C

DC
kijárat
USB
kijárat

4) Kimene� USB TYPE-C, 5V 3,5A max. TYP C �pusú bemene�el elláto�
digitális eszközök töltéséhez USB-C MacBook és MacBook Pro töltést támogatás.
5) A termék összes kimenete segítségével - DC-out, USB1, USB2, TYPE-C - egyszerre több eszköz - pl. laptop, tablet, mobiltelefon, okosóra, drón, stb. - is
tölthető.
6) Powerbank töltés
Csatlakoztassa a csomagolás részét képező hálóza� trafót a powerbank DC-IN bemenetébe, a másik végét pedig 220 V el. hálózatba. A powerbank automa�kusan bekapcsol és tölteni kezd.
A % a töltö�ségi szintet mutatja. A 100% azt jelen�, hogy a powerbank teljesen fel van töltve.
7) Készüléktöltés USB kimenetek segítségével
A powerbank bekapcsolásához nyomja be 2 másodpercig az ON/OFF gombot.
Kapcsolja össze megfelelő kábellel a tölteni kívánt eszközt a powerbank megfelelő kimenetével, és a powerbank elkezdi tölteni a készüléket. Kigyullad a digitális
kijelző, és a powerbank fennmaradó kapacitását mutatja.
8) Készüléktöltés USB TYPE-C kimenet segítségével
A powerbank bekapcsolásához nyomja be 2 másodpercig az ON/OFF gombot.
Kapcsolja össze megfelelő TYPE-C kábellel a tölteni kívánt eszközt a powerbank megfelelő kimenetével, és a powerbank elkezdi tölteni a készüléket. Kigyullad a
digitális kijelző, és a powerbank fennmaradó kapacitását mutatja.
9) Laptop töltés
A powerbank bekapcsolásához nyomja be 2 másodpercig az ON/OFF gombot.
A laptop csatlakoztatása elő� az ON/OFF gomb két egymást követő gyors megnyomásával először állítsa be a laptop töltőfeszültségének értékét.
Ezt követően a laptop bemenetének megfelelő csatlakozóvéggel elláto� DC kábel segítségével kapcsolja össze a powerbankot és a laptopot.
A powerbank kijelzőjén megjelenik a készülék feszültsége, valamint a powerbank fennmaradó kapacitása.
10) Powerbank kapacitás kijelző
A powerbank bekapcsolásához nyomja be 2 másodpercig az ON/OFF gombot. Kigyullad a képernyő kijelzője, és tájékoztat a feszültségről, valamint a powerbank
fennmaradó kapacitásáról.
Ha nem kapcsol be a digitális kijelző, a powerbank lemerült, és fel kell tölteni.
A TERMÉK SPECIFIKÁCIÓI:
Kapacitás: 40000mAh / 3,7V / 148Wh
Töltési feszültség: 19V / 2A
TÍPUS-C Kimenet: 5V 3,5A (max)
USB kimenet 1: 5V / 9V / 12V 3A (max)
USB kimenet 2: 5V / 9V / 12V 3A (max)
DC kimenet: 5V / 8,4V / 9V 3A (max)
12V / 16V / 20V4.7A (max)
A következőkkel kompa�bilis: MacBook, MacBook pro, a laptopmodellek és márkák 99%-a, digitális fényképezőgépek, projektorok, PSP, vezeték nélküli
routerek, tabletek, mobiltelefonok, okosórák, kamerák, drónok, el. könyvek stb.
Figyelmeztetés
1. A tartalék táp töltés közbeni melegedése standard tünet. A töltés befejezését követően a hőmérséklete fokozatosan szobahőmérsékletre csökken.
2. Amennyiben a készüléket 90 napnál tovább nem használta, min. a kapacitása 75%-ára feltöltve tárolja. Ezzel megelőzhető az akku megsérülése.
3. Soha ne használja a tartalék áramforrást nagy nedvesség vagy szélsőséges hőmérsékletek jellemezte terekben.
Figyelmeztetés
1. Ne szerelje szét a berendezéseket, beleértve a tartozékokat is.
használa� utasítás
2. Ne változtassa meg, szedje szét, nyissa ki, ne ütközzön vagy más módon zavarja a benne található akkumulátort.
user manual
3. Védje a tüzet és a hosszú távú közvetlen napsugárzást, hogy elkerülje a túlmelegedést és a károsodást.
CZ/SK/EN/DE/HU
4. Védje magát a nagyfeszültségű készülékekről.
5. Ne dobja vagy rázza fel a biztonsági áramforrást.
6. Ezt az eszközt nem olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) használják, akik ﬁzikai, érzékszervi vagy mentális képtelensége vagy a tapasztalat és a tudás
hiánya gátolják az eszköz biztonságos használatát.
7. Ne használjon vegyi �sz�tószereket, stb. Az alábbi biztonsági óvintézkedések ﬁgyelmen kívül hagyása tüzet, áramütést vagy a digitális eszköz károsodását
okozhatja.
Az eszközt azonnal hagyja abba, ha a tápegység egyébként megsérül. Tartsa távol gyermekektől.
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