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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.
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1. Spínací tlačítko ON/OFF
2. LED diody (zobrazují stav nabi�)
3. USB-C port (5V/3A)
4. LED světlo (1W)
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5. USB-A QC3.0 (5-12V/3A)
6. micro USB vstup (5V/2A)
7. Hliníková úchytka na karabinu
8. Monokrystalický solární panel (5V, 300mAh)
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Způsob použi�:
Před každým použi�m powerbanky si prosím zkontrolujte,
zda je zařízení plně nabito. Stav kapacity a nabíjení indikují modré diody u tlačítka ON/OFF.
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Nabíjení solární powerbanky sluneční energií:
• Ujistěte se, že vložený solární panel je umístěn přímo ke slunci.
• Výkon solárního panelu je max. 300mA
• Sví�cí zelená barva LED kontrolky v solárním panelu indikuje, že PB je nabíjena slunečním světlem. 8 hodin na slunci = cca 20% nabi� kapacity powerbanky.
• Powerbanka neustále dobíjí svoji kapacitu i na umělém světle, ale se sníženým výkonem nabíjení.
Nabíjení solární powerbanky z externího zdroje energie:
• Zapojte přiložený USB kabel ke zdroji energie, jako je například napájecí adaptér vašeho telefonu s minimálním nabíjecím napě�m 5V/2.0A.
• Stav nabi� baterie je indikován pomocí 4 LED světelných indikátorů v následujícím způsobem:
1 LED indikátor = 0-25% kapacity PB, 2 LED indikátory = 26-50% kapacity PB
3 LED indikátory = 51-75% PB, 4 LED indikátory = 76-100% PB
Napájení přes síťový zdroj trvá přibližně 4 hodiny pro plné nabi� solární nabíječky při použi� USB-C (3A)
Pro nabíjení powerbanky můžete použít jak micro USB, tak USB-C konektor.
Použi� solární powerbanky W10 10000mAh:
• Připojte vaše zařízení pomocí USB-A, nebo USB-C portu do výstupního portu v powerbance (USB-A, USB-C port)
• Nabíjení se spus� automa�cky.
• S�sknu�m tlačítka ON/OFF můžete powerbanku manuálně vypnout, nebo zapnout
• S použi�m vhodného kabelu s koncovkou Apple Lightning, můžete nabíjet i výrobky značky Apple.
• Powerbanka má funkci automa�ckého startu při zapojení.
• Powerbanka podporuje funkci rychlonabíjení technologií Qualcomm® QC 3.0 Technology s výstupem až 12V.
Poznámka: Pokud je powerbanka v provozu a kapacita je menší než 2%, powerbanka se automa�cky vypne, aby se zabránilo nadměrnému vybi� akumulátoru.
Ovládání LED sví�lny:
• Chcete-li zapnout LED sví�lnu, podržte min 3s. tlačítko napájení ON/OFF. Dalším delším podržením tlačítka ON/OFF led světlo vypnete.
Toto zařízení má stupeň kry� IP67 (Ingress Protec�on 67)
Chráněno pro� prachu a ostatním nečistotám a ponoření do vody. Ponoření max. na 30 minut do hloubky 1 metr.
Všeobecné instrukce:
Tento záložní zdroj je určen především pro nabíjení přenosných digitálních zařízení, jako jsou mobilní telefony, MP3/4, PSP, drony, hodinky, čelovky, fotoaparáty atd. Tato powerbanka podporuje rychlonabíjení standartu QC3.0. Powerbanka obsahuje vestavěný dobíjecí Li-pol akumulátor.
Upozornění:
1. Je běžné, že se tělo záložního zdroje v průběhu nabíjení zahřívá a postupně se jeho teplota sníží na pokojovou teplotu po dokončení nabíjení.
2. Nepoužíváte-li zařízení více jak 90 dnů, skladujte je nabité na 75% kapacity. Zabráníte tak poškození baterie.
3. Zabraňte powerbance kontaktu s vodou!
Varování:
1. Nerozebírejte jej a jeho doplňky.
2. Neupravujte, nerozebírejte, neotevírejte, nepropichujte ani jinak nezasahujte
do akumulátoru umístěného vevnitř.
3. Chraňte před ohněm a dlouhodobým přímým slunečním zářením, aby nedošlo k přehřá�
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 zkušenos�
a znalos� zabraňuje v bezpečném používání přístroje.
7. Nepoužívejte chemické čis�cí prostředky atd.
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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VIKING W10 10000mAh

Návod na obsluhu:
Ďakujeme, že ste si vybrali solárnu powerbanku VIKING W10. Pred prvým použi�m si pozorne prečítajte všetky pokyny a upozornenia, uvedené v tomto návode.
Spôsob použi�a:
Pred každým použi�m powerbanky si prosím skontrolujte, či je zariadenie
plne nabité. Stav kapacity a nabíjanie indikujú modré diódy pri tlačidle
ON/OFF.
Nabíjanie solárnej powerbanky slnečnou energiou:
• Umiestnite solárnu nabíjačku na priame slnko.
• Uis�te sa, že vložený solárny panel smeruje priamo k slnku.
• Výkon solárneho panelu je 300mA
• Svie�aca zelená farba LED kontrolky v solárnom panely indikuje, že PB je
nabíjaná slnečným svetlom. 8 hodin na slnku = cca 20% nabi�a kapacity

monokryštalický solárný panel
s výkonom 5V 300mAh

hliníková úchytka pre karabínu

vstup/výstup USB-C 5V/3A

powerbanky.

• Powerbanka neustále dobíja svoju kapacitu aj pri umelom svetle, ale so
zníženým výkonom
Nabíjanie solárnej powerbanky z externého zdroje energie:
• Zapojte priložený USB kábel k zdroju energie, ako je napríklad napájací
sieťový adaptér vášho telefónu, minimálne nabíjacie napä�e 5V 2.0A.
• Stav nabi�a batérie je indikovaný pomocou 4 LED svetelných indikátorov,
nasledujúcim spôsobom:
1 LED indikátor = 0-25% kapacity PB, 2 LED indikátory = 26-50% kapacity PB
3 LED indikátory = 51-75% PB, 4 LED indikátory = 76-100% PB
Napájanie cez sieťový zdroj trvá približne 4 hodiny pre plné nabi�e solárnej
nabíjačky pri použi� USB-C (3A)
Pre nabíjanie powerbanky môžete použiť micro USB a USB-C konektor.

LED svetlo 1W
vstup micro
USB 5V/2A

USB-A QC 3.0
5V-12V/3.0A

LED kontrolka
solárneho panelu

vypínač ON/OFF
LED indikátory stavu nabi�a

Použi�e solárnej powerbanky W10 10000mAh:
• Pripojte vaše zariadenie pomocou USB-A alebo USB-C portu do výstupného portu v powerbanke (USB-A, USB-C port)
• Nabíjanie sa spus� automa�cky.
• Stlačením tlačidla ON/OFF môžete powerbanku manuálne vypnúť alebo zapnúť.
• S použi�m vhodného kábla s koncovkou Apple Lightning, môžete nabíjať aj výrobky značky Apple. Powerbanka má funkciu automa�ckého štartu pri zapojení
• Powerbanka podporuje funkciu rýchlonabíjania technológií Qualcomm® QC 3.0 Technology s výstupom až 12V
Poznámka: Pokiaľ je solárna nabíjačka zapnutá a kapacita je menší než 2%, powerbanka sa automa�cky vypne aby sa zabránilo nadmernému vybi�u akumulátoru.
Ovládanie LED sve�el:
• Ak chcete zapnúť LED svietenie, podržte min 3s. tlačidlo napájania ON/OFF. Ďalším dlhším podržaním tlačidla ON/OFF led svetlo vypnete.
Toto zariadenie má stupeň kry�a IP67 (Ingress Protectionon 67)
Chránené pro� prachu a ostatným nečistotám a ponoreniu do vody. Ponorenie max. na 30 minút do hĺbky 1 meter.
Všeobecné inštrukcie:
Tento záložní zdroj je určený predovšetkým na nabíjanie prenosných digitálnych zariadení, ako sú mobilné telefóny, MP3/4, PSP, drony, hodinky, čelovky, fotoaparáty, atď. Táto
powerbanka podporuje rýchlonabíjanie štandardu QC3.0. Powerbanka obsahuje vstavaný dobíjací Li-pol akumulátor.
Upozornenie:
1. Je bežné, že sa telo záložného zdroja v priebehu nabíjania zahrieva a postupne sa jeho teplota zníži na izbovú teplotu po dokončení nabíjania.
2. Ak nepoužívate zariadenie viac ako 90 dní, skladujte ho nabité na 75% kapacity. Zabránite tak poškodeniu batérie.
3. Zabráňte powerbanke kontakt s vodou!
Varovanie:
1. Nerozoberajte produkt a jeho doplnky.
2. Neupravujte, nerozoberajte, 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.
Ignorovaním vyššie uvedených bezpečnostných pokynov, môže dôjsť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu digitálnych zariadení.
Okamžite prestaňte používať toto zariadenie, pokiaľ je powerbanka akokoľvek poškodená. Udržujte mimo dosah de�!
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 sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.

1. Taste ON/OFF
2. LEDs (Anzeige des Ladestatus)
3. USB-C-Anschluss (5V / 3A)
4. LED -Leuchte (1W)
5. USB-A QC3.0 (5-12V/3A)
6. Micro-USB-Eingang (5V/2A)
7. Karabinerhalter aus Aluminium
8. Monokristallines Solarpanel (5V, 300mAh)
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Vorgehen bei der Benutzung:
Stellen Sie vor jeder Verwendung der Power Bank sicher, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist.
Die Kapazität und der Ladestatus werden durch die blauen LEDs neben der EIN /
AUS-Taste angezeigt.
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Solar-Powerbank Laden mit Solarenergie:
• Stellen Sie sicher, dass das eingesetzte Solarpanel direkt der Sonne zugewandt ist.
• Die Leistung des Solarpanels beträgt max. 300mA
• Eine grün leuchtende LED im Solarpanel zeigt an, dass der PB durch Sonnenlicht aufgeladen wird. 8 Stunden in der Sonne = ca. 20% der Kapazität der Power Bank.
• Die Powerbank lädt ihre Kapazität auch bei künstlichem Licht ständig auf, jedoch mit reduzierter Ladeleistung.
Laden der Solarenergiebank aus einer externen Energiequelle:
• Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an eine Stromquelle an, z. B. das Netzteil Ihres Telefons mit einer Mindestladespannung von 5 V / 2,0 A.
• Der Ladezustand des Akkus wird auf folgende Weise durch 4 LED-Anzeigen angezeigt:
1 LED -Anzeige = 0-25% Kapazität PB, 2 LED -Anzeigen = 26-50% Kapazität
PB
3 LED-Anzeigen = 51-75% PB, 4 LED -Anzeigen = 76-100% PB
Die Stromversorgung über das Stromnetz dauert bei Verwendung von USB-C (3A) ca. 4 Stunden, um das
Solarladegerät vollständig aufzuladen
Sie können die Power Bank sowohl mit einem Micro-USB- als auch mit einem USB-C-Anschluss aufladen.
Nutzung der Solarbank W10 10000mAh:
• Verbinden Sie Ihr Gerät über einen USB-A- oder USB-C-Anschluss mit dem Ausgangsanschluss der Power Bank (USB-A-, USB-C-Anschluss)
• Der Ladevorgang beginnt automatisch.
• Durch Drücken der EIN / AUS-Taste können Sie die Power Bank manuell aus- oder einschalten
• Mit einem geeigneten Kabel mit einem Apple Lightning-Anschluss können Sie auch Apple-Produkte aufladen.
• Die Power Bank verfügt über eine automatische Startfunktion, wenn sie angeschlossen ist.
• Die Power Bank unterstützt die Schnellladefunktion der Qualcomm® QC 3.0-Technologie mit einer Ausgangsleistung von bis zu 12V.
Hinweis: Wenn die Power Bank in Betrieb ist und die Kapazität weniger als 2% beträgt, schaltet sich die Power Bank automatisch aus, um eine übermäßige Entladung der
Batterie zu verhindern.
Bedienung der LED-Taschenlampe:
• Um die LED-Taschenlampe einzuschalten, halten Sie die Ein- / Ausschalttaste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt. Halten Sie die EIN / AUS-Taste erneut gedrückt, um das LEDLicht auszuschalten.
Dieses Gerät verfügt über die Schutzart IP67 (Ingress Protection 67)
Geschützt gegen Staub und andere Verunreinigungen und Eintauchen in Wasser. Eintauchen für maximal 30 Minuten bis zu einer Tiefe von 1 Meter.
Allgemeine Anweisungen:
Dieses Backup-Netzteil dient hauptsächlich zum Laden tragbarer digitaler Geräte wie Mobiltelefone, MP3 / 4, PSP, Drohnen, Uhren, Scheinwerfer, Kameras usw. Diese Power Bank
unterstützt das schnelle Laden des QC3.0-Standards. Die Power Bank enthält einen eingebauten wiederaufladbaren Li-Pol-Akku.
Bitte 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 90 Tage nicht benutzen, lagern Sie es aufgeladen mit einer Kapazität von 75%. Dies verhindert eine Beschädigung der Batterie.
3. Kontakt der Power Bank mit Wasser vermeiden!
Warnung
1. Zerlegen Sie die Power Bank oder das Zubehör nicht.
2. Das Innere der Batterie 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 schütteln Sie die Ersatzstromquelle nicht.
6. Dieses Gerät ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) bestimmt, deren körperliche, sensorische oder geistige Behinderung oder mangelnde Erfahrung und Kenntnisse sie daran hindern,
das Gerät sicher zu verwenden.
7. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel usw.
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-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich
Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.
Entsorgen Sie das Produkt oder die Batterien nicht am Ende ihrer Nutzungsdauer als unsortierten Hausmüll. Verwenden Sie separate
Abfallsammelstellen. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative 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 Informationen zum
Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem örtlichen Stadtbüro, Ihrem Hausmüllentsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie das
Produkt gekauft haben.
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