BONA SPES s.r.o.

Car Jump Starter VIKING ZULU 24 24000mAh

1. LED button: long press the button for 6 seconds to turn on the light,
a n d t h e n c l i c k t o s w i t c h t h e f l a s h m o d e , S O S m o d e a n d t u r n o ff t h e
light.
2 . J U M P S TA RT b u t t o n : p r e s s i t t w i c e t o t u r n o n 1 2 V s t a r t u p o u t p u t ,
then press it for 6 seconds to turn on 24V startup output, and press
it to turn off 12V/24V output.
1. Make sure that the customized working voltage of the vehicle or load is
12V or 24V before using the clamp (incorrect working voltage may damage
the equipment);
2. Select the corresponding output voltage before using the clamp, and
then connect the clamp to the vehicle or load (the positive and negative
poles shall not be connected inversely);
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VIKING products are distributed and serviced by: BONA SPES s.r.o.
Řepčín 250, Olomouc 77900, Czechia
VAT No.: 3476774, +420 777 109 009, www.best-power.cz, info@best-power.cz

BONA SPES s.r.o.

Car Jump Starter VIKING ZULU 24 24000mAh

Návod na obsluhu:
Děkujeme, že jste si vybrali stratér VIKING ZULU24. Před prvním použi�m si pozorně přečtěte všechny pokyny a upozornění uvedená v tomto návodu.
Technické speciﬁkace:
USB-A:
DC jack 5.5/2.1mm:
Startovací proud pro vozidla:
Špičkový výstupní proud:
Nabíjecí doba:
Nabíjecí proud:
Rozměr:
Pracovní teplota:

5V/2A max.
12V/2A max.
12V/500A, 24V/300A max.
12V/1000A, 24V/600A
12V, 6-7h
DC 12V/1A
250x170x78mm
0-60oC

Objem motoru pro start
12V-24V el. okruh:
na�ový motor
6l max.
benzínový motor 8l max.

1) USB výstup 5V/2A
2) nabíjecí vstup 12V/2A
3) tlačítko „LED“
4) spínač „ON/OFF“
5) tlačítko „JUMP START“
6) diody 12V/24V
7) LED světlo
8) červená startovací svorka (+)
9) černá startovací svorka (-)
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Obsah balení:
Car Jump Startér ZULU24
Nabíjecí trafo (síťový napájecí zdroj)
Cigaretová nabíječka (nápájecí zdroj do auta)
Kabel 3v1
Návod v ČJ, AJ
Nabíjení baterie startéru:
Přesuňte spínač „ON/OF“ do polohy „ON“ pro zobrazení kapacity baterie. Pokud bliká pouze první dioda z prava, kapacita baterie je 0%. Čím je kapacita baterie vyšší, �m více
diod sví�.
Během nabíjení budou kontrolky blikat podle aktuálního stavu nabi� baterie. Počet stále sví�cích kontrolek indikuje již nabitou kapacitu baterie. Pokud při nabíjení nebliká žádná
kontrolka, je nabíjení pozastaveno nebo dokončeno.
50%
75%
0%
100%
bliká první dioda z prava
Možnos� nabíjení: 25%
1. Připojte síťový napájecí zdroj do zásuvky a druhý konec do vstupu 12V/2A.
2. Připojte napájecí zdroj do auta do zapalovače auta a druhý konec do vstupu 12V/2A.
Ak�vace LED světla:
1. Posuňte spínač „ON/OFF“ na pozici „ON“.
2. Dlouze s�skněte tlačítko „LED“ (cca 6s)
3. Každý další s�sk tlačítka „LED“ přepíná mezi třemi módy LED světla:
1. normální svícení, 2. stroboskopické svícení, 3. SOS svícení (sví�lna vysílá SOS signál pomocí morseovy abecedy)
Výběr napě� (12V/24V) pro startování vozidla:
1. Dvojitým kliknu�m na tlačítko „JUMP START“ zapnete startovací okruh s výstupem 12V (Dioda začne blikat oranžově. Až bude startér připraven, ozve se jedno krátké pípnu�
a světlo bude sví�t stále oranžově.)
2. Dalším s�sknu�m tlačítka „JUMP START“ a podržením na dobu 6 sekund zapnete startovací opkruh s výstupem 24V (Dioda začne blikat zeleně. Až bude startér připraven, ozve
se jedno krátké pípnu� a světlo bude sví�t stále oranžově.)
POZOR!
1. Pokud chcete zapnout startovací okruh s výstupem 24V, musíte počkat, až se dokončí příprava startovacího okruhu s výstupem 12V!
2. Před použi�m startéru se ujistěte jaké výstupní napě� potřebuje vaše vozidlo (12V/24V). Nesprávnou volbou napě�, můžete poškodit zařízení!
3. Správný startovací okruh zapněte ještě před připojením svorek k baterii!
4. Při zvolení startovacího okruhu s výstupem 12V je maximální výkon startéru 600A na dobu 5 sekund. Při zvolení startovacího okruhu s výstupem 24V je maximální výkon
startéru 300A na dobu 5 sekund.
Startování vozidla:
1. Ujistěte se, že kapacita baterie, je minimálně 75% (3 diody).
2. Zvolte požadované napě� pro start vozidla (12V/24V) viz. „Výběr napě� pro startování vozidla“.
3. Připojte startovací svorky k autobaterii. Červenou svorku ke kladnému pólu autobaterie a černou svorku k zápornému pólu autobaterie.
4. Zkontrolujte řádné připojení svorek k autobaterii.
5. Nastartujte vozidlo.
6. Nechte motor běžet a odpojte svorky od autobaterie do 30-� sekund po nastartování vozidla (pokud tak neučiníte, poškodíte startovací zdroj).
Při opakovaných pokusech nastartovat vozidlo, musí být mezi jednotlivými pokusy časové rozmezí min. 30 sekund.
VÝSTRAHA!
Okamžitě ukončete startování a odpojte všechna zařízení:
1. Pokud začne některá z diod blikat a ozývá se rychlé a krátké pípání. Teplota napájecího zdroje je příliš vysoká. Umožněte ven�laci vzduchu kolem napájecího zdroje a vyčkejte
až se teplota sníží na op�mální hodnotu.
2. Pokud začne některá z diod blikat a ozývá se pomalé krátké pípání. Kapacita baterie startéru je příliš nízká. Nabijte startér minimálně na 75% (3 diody).
3. Pokud začne některá z diod blikat a ozývá se 1 dlouhé pípnu� a 2 krátká pípnu� za sebou. Mezi červenou a černou svorkou došlo k zkratu. Okamžitě odpojte svorky od baterie!
Varování:
1. Vždy nakládejte s powerbankou opatrně.
2. Zkontrolujte čisté a řádné připojení kabelových svorek k baterii. Pokud je vše řádně zapojeno a startování selže i na tře� pokus, přestaňte zkoušet auto nastartovat a zkontrolujte další možné problémy.
3. Odpojte powerbanku od baterie do 30-� sekund po nastartování auta (pokud tak neučiníte, poškodíte powerbanku).
4. Nespojujte červenou a černou svorku dohromady. Můžete si ublížit, a také poškodit powerbanku.
5. Před startováním auta si zkontrolujte, že powerbanka je nabitá alespoň na 75%.
6. Chraňte powerbanku před stykem s vodou a navlhnu�m.
7. Nepoužívejte powerbanku v nebezpečných podmínkách.
návod k užití
8. Powerbanku neumisťujte nikam, kde je okolní teplota přes 70oC
user manual
9. Nabíjejte při okolní tepletě mezi 0-60oC.
CZ/SK/EN/HU/DE
10. Powerbanku nevystavujte zdrojům tepla.
11. K nabíjení používejte pouze odpovídající nabíječku.
12. V extrémních podmínkách může dojít k úniku elektrolytu z baterie. Hadříkem elektrolyt opatrně otřete a zabraňte styku s pokožkou či očima. Pokud se tak stane opláchněte
poškozenou část čistou vodou a okamžitě navš�vte lékaře.
13. Po skončení životnos� baterie, s ní nakládejte ekologicky.
14. Nerozebírejte powerbanku.
Okamžitě přestaňte používat toto zařízení, pokud je powerbanka/startovací zdroj jakkoli poškozen.
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.
MADE IN CHINA

Distribuci značky VIKING zajišťuje společnost: BONA SPES s.r.o., Řepčín 250, Olomouc 77900 IČO: 3476774, DIČ: CZ3476774, tel: 777 109 009
www.best-power.cz, email: info@best-power.cz

BONA SPES s.r.o.

Car Jump Starter VIKING ZULU 24 24000mAh

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 tohto produktu si pozorne
prečítajte užívateľskú príručku.
Technické speciﬁkace:
USB-A:
DC jack 5.5/2.1mm:
Štartovací prúd pre vozidlá:
Špičkový výstupný prúd:
Nabíjacia doba:
Nabíjací prúd:
Rozmer:
Pracovná teplota:

5V/2A max.
12V/2A max.
12V/500A, 24V/300A max.
12V/1000A, 24V/600A
12V, 6-7h
DC 12V/1A
250x170x78mm
0-60oC

Objem motoru pre štart
12V-24V el. okruh:
na�ový motor
6l max.
benzínový motor 8l max.

1) USB výstup 5V/2A
2) nabíjacie vstup 12V/2A
3) tlačidlo „LED“
4) vypínač „ON/OFF“
5) tlačidlo „JUMP START“
6) diódy 12V/24V
7) LED svetlo
8) červená štartovacia svorka (+)
9) čierna štartovacia svorka (-)
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Obsah balenia:
Car Jump Štartér ZULU24
Nabíjacie trafo (sieťový napájací zdroj)
Cigaretová nabíjačka (napájací zdroj do auta)
Kábel 3v1 Návod v ČJ, AJ
Nabíjanie batérie štartéru:
Presuňte vypínač „ON/OF“ do polohy „ON“ pre zobrazenie kapacity batérie. Pokiaľ bliká iba prvá dióda sprava, kapacita batérie je 0%. Čím je kapacita batérie vyššia tým viace
diód svie�. 25%
0%
75%
50%
100%
bliká první dioda z prava
Behom nabíjania budú kontrolky blikať podľa aktuálneho stavu nabi�a batérie. Počet stále svie�acich kontroliek indikuje už nabitú kapacitu batérie. Pokiaľ pri nabíjaní nebliká
žiadna kontrolka, je nabíjanie pozastavené alebo dokončené.
Možnos� nabíjania:
1. Pripojte sieťový napájací zdroj do zásuvky a druhý koniec do vstupu 12V/2A.
2. Pripojíte napájací zdroj do auta do zapaľovača auta a druhý koniec do vstupu 12V/2A.
Ak�vácia LED svetla:
1. Posuňte vypínač „ON/OFF“ na pozíciu „ON“.
2. Dlho stlačte tlačidlo pre ovládanie svetla (cca 6s)
3. Každé ďalšie stlačenie tlačidla „LED“ prepína medzi tromi módmi LED svetla:
1.normálne svietenie, 2. stroboskopické svietenie, 3. SOS svietenie ( svetlo vysiela SOS signál pomocou Morseovej abecedy)
Výber napä�a (12V/24V) pre štartovanie vozidla:
1. Dvojitým kliknu�m na tlačidlo „JUMP START“ zapnete štartovací okruh s výstupom 12V (Dióda začne blikať na oranžovo. Keď bude štartér pripravený, ozve sa jedno krátke
pípnu�e a svetlo bude svie�ť stále oranžovo.)
2. Ďalším stlačením tlačidla „JUMP START“ a podržaním na dobu 6 sekúnd zapnete štartovací okruh s výstupom 24V (Dióda začne blikať na zeleno. Keď bude štartér pripravený,
ozve sa jedno krátke pípnu�e a svetlo bude svie�ť stále oranžovo.)
POZOR!
1. Pokiaľ chcete zapnúť štartovací okruh s výstupom 24V, musíte počkať kým sa dokončí príprava štartovacieho okruhu s výstupom 12V!
2. Pred použi�m štartéru sa uis�te aké výstupné napä�e potrebuje vaše vozidlo (12V/24V). Nesprávnou voľbou napä�a, môžete poškodiť zariadenie!
3. Správny štartovací okruh zapnite ešte pred pripojením svoriek k batérii!
4. Pri zvolení štartovacieho okruhu s výstupom 12V je maximálny výkon štartéru 600A na dobu 5 sekúnd. Pri zvolení štartovacieho okruhu s výstupom 24V je maximálny výkon
štartéru 300A na dobu 5 sekúnd.
Štartovnaie vozidla:
1. Uis�te sa, že kapacita batérie, je minimálne 75% (3 diódy).
2. Zvoľte požadované napä�e pre štart vozidla (12V/24V) viď. „Výber napä�a pre štartovanie vozidla“.
3. Pripojte štartovacie svorky k autobatérii. Červenou svorku ku kladnému pólu autobatérie a čiernou svorkou k zápornému pólu autobatérie.
4. Skontrolujte správne pripojenie svoriek k autobatérii.
5. Naštartujte vozidlo.
6. Nechajte motor bežať a odpojte svorky od autobatérie do 30-�ch sekúnd po naštartovaní vozidla (pokiaľ tak neučiníte, poškodíte štartovací zdroj).
Pri opakovaných pokusoch naštartovať vozidlo, musia byť medzi jednotlivými pokusmi časové rozmedzia min. 30 sekúnd.
VÝSTRAHA!
Okamžite ukončite štartovanie a odpojte všetky zariadenia:
1. Pokiaľ začne niektorá z diód blikať a ozýva sa rýchle a krátke pípanie. Teplota napájacieho zdroje je príliš vysoká. Umožnite ven�láciu vzduchu okolo napájacieho zdroja
a počkajte kým sa teplota zníži na op�málnu hodnotu.
2. Pokiaľ začne niektorá z diód blikať a ozýva sa pomalé krátke pípanie. Kapacita batérie štartéru je príliš nízka. Nabite štartér minimálne na 75% (3 diódy).
3. Pokiaľ začne nektára z diód blikať a ozýva sa 1 dlhé pípnu�e a 2 krátke pípnu�a za sebou. Medzi červenou a čiernou svorkou došlo k skratu. Okamžite odpojte svorky
od bateriek!
Varovanie:
1. Vždy manipulujte s powerbankou opatrne.
2. Skontrolujte čisté a riadne pripojenie káblových svoriek k batérii. Pokiaľ je všetko riadne zapojené a štartovanie zlyhá aj na tre� pokus, prestaňte skúšať auto naštartovať
a skontrolujte ďalšie možné problémy.
3. Odpojte powerbanku od batérie do 30-�ch sekúnd po naštartovaní auta (pokiaľ tak neučiníte, poškodíte powerbanku).
4. Nespojujte červenú a čiernu svorku dokopy. Môžete si ublížiť, a takisto poškodiť powerbanku.
5. Pred štartovaním vozidla si skontrolujte, že powerbanka je nabitá aspoň na 75%.
6. Chráňte powerbanku pred stykom s vodou a vlhkom.
užívateľská príručka
7. Nepoužívajte powerbanku v nebezpečných podmienkach.
user manual
8. Powerbanku neumiestňujte nikam, kde je okolitá teplota nad 70˚C.
9. Powerbanku nevystavujte zdrojom tepla.
CZ/SK/EN/DE/HU
10. K nabíjaniu používajte iba zodpovedajúcu nabíjačku.
11. V extrémnych podmienkach môže dôjsť k úniku elektrolytu z batérie. Handrou elektrolyt opatrne utrite a zabráňte styku s pokožkou alebo očami. Pokiaľ sa tak stane
opláchnite poškodenú časť čistou vodou a okamžite navš�vte lekára.
12. Po skončení životnos� batérie, s ňou narábajte ekologicky.
13. Nerozoberajte powerbanku.
Okamžite prestaňte používať toto zariadenie, pokiaľ je powerbanka/štartovací zdroj 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.
MADE IN CHINA

Distribuci značky VIKING zajišťuje společnost: BONA SPES s.r.o., Řepčín 250, Olomouc 77900 IČO: 3476774, DIČ: CZ3476774, tel: 777 109 009
www.best-power.cz, email: info@best-power.cz

BONA SPES s.r.o.
Car Jump Starter VIKING ZULU 24 24000mAh
Benutzerhandbuch:
Vielen Dank, dass Sie sich für den VIKING Car Jump Starter ZULU 14 entschieden haben. Lesen Sie alle Anweisungen und Warnungen in diesem Handbuch sorgfäl�g durch, bevor
Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.
Technische Speziﬁka�onen:
1) USB-Ausgang 5V/2A
Hubraum zum Starten von
USB-A:
5V/2A max.
2) Ladeeingang 12V/2A
12V-24V Stromkreis:
DC-Buchse 5.5/2.1mm:
12V/2A max.
3)
LED-Taste
Dieselmotor
6l max.
Anlaufstrom für Fahrzeuge: 12V/500A, 24V/300A max
4)
EIN/AUS-Taste
9
Benzinmotor
8l
max.
Špitzenausgangsstrom:
12V/1000A, 24V/600A
5) Taste „JUMP START“
Ladezeit:
12V, 6-7h
6) 12V/24V-Dioden
Ladestrom:
DC 12V/1A
7) LED-Licht
Abmessungen:
250x170x78mm
8) Roter Startanschluss (+)
Betriebstemperatur:
0-60oC
9) schwarzer Startanschluss (-)
Packungsinhalt:
Car Jump Starter ZULU24
Ladetransformator (Netzteil)
Zigare�enanzünder-Ladegerät
(Auto-Stromversorgung)
Kabel 3in1
Benutzerhandbuch in v CZ, EN
Laden der Starterba�erie:
Schieben Sie den EIN/AUS-Schalter in die Posi�on "ON", um die Ba�eriekapazität anzuzeigen. Wenn nur die erste LED rechts blinkt, beträgt die Akkukapazität 0%. Je höher die
Akkukapazität, desto mehr LEDs leuchten.
Während des Ladevorgangs blinken die LEDs entsprechend dem aktuellen Ladezustand des Akkus. Die Dauerlichter zeigen an, dass die Akkukapazität bereits aufgeladen wurde.
Wenn während des Ladevorgangs kein Licht blinkt, wurde der Ladevorgang unterbrochen oder ist abgeschlossen.
Lademöglichkeiten: 25%
50%
75%
100%
0%
Die erste LED rechts blinkt
1. Schließen Sie das Netzteil an die Steckdose und das andere Ende an den 12V / 2A-Eingang an.
2. Schließen Sie die Auto-Stromversorgung an den Zigare�enanzünder und das andere Ende an
den 12V / 2A-Eingang an.
LED-Licht ak�vieren:
1. Schieben Sie die EIN/AUS-Taste in die Posi�on "ON".
2. Halten Sie die LED-Taste gedrückt (ca. 6 s).
3. Bei jedem weiteren Drücken der LED-Taste wird zwischen den drei LED-Lichtmodi umgeschaltet:
1. normale Beleuchtung, 2. stroboskopische Beleuchtung, 3. SOS-Beleuchtung (Die Lampe sendet ein SOS-Signal mit
SOS-Beleuchtung (Die Lampe sendet ein SOS-Signal mit
dem Morsecode)
Auswahl der Spannung (12V / 24V) zum Starten des Fahrzeugs:
1. Machen Sie einen Doppelklick auf die Schal�läche "JUMP START", um den Startkreis mit 12-V-Ausgang einzuschalten. (Die LED beginnt orange zu blinken. Wenn der
Starter bereit ist, ertönt ein kurzer Piepton und das Licht leuchtet weiterhin orange.)
2. Drücken Sie die Taste "JUMP START" erneut und halten Sie sie 6 Sekunden lang gedrückt, um den 24-V-Ausgangsstromkreis einzuschalten (die LED beginnt grün zu blinken.
Wenn der Starter bereit ist, ertönt ein kurzer Piepton und das Licht leuchtet weiterhin orange.)
ZU BEACHTEN!
1. Wenn Sie den Startkreis mit 24V Ausgang einschalten möchten, müssen Sie warten, bis die Vorbereitung des Startkreises mit 12V Ausgang abgeschlossen ist!
2. Stellen Sie vor der Verwendung des Starters sicher, welche Ausgangsspannung Ihr Fahrzeug benö�gt (12 V/24 V). Eine falsche Spannungsauswahl kann das Gerät
beschädigen!
3. Schalten Sie den rich�gen Startkreis ein, bevor Sie die Klemmen an die Ba�erie anschließen!
4. Bei Auswahl eines Startkreises mit 12 V Ausgang beträgt die maximale Leistung des Starters 5 Sekunden lang 600 A. Bei Auswahl eines Startkreises mit 24-V-Ausgang
beträgt die maximale Leistung des Starters 5 Sekunden lang 300 A.
Fahrzeug starten:
1. Stellen Sie sicher, dass die Ba�eriekapazität mindestens 75% beträgt (3 Dioden).
2. Wählen Sie die zum Starten des Fahrzeugs erforderliche Spannung (12V / 24V), siehe "Auswahl der Spannung zum Starten des Fahrzeugs".
3. Schließen Sie die Starterklemmen an die Autoba�erie an. Roter Anschluss am Pluspol der Autoba�erie und schwarzer Anschluss am Minuspol der Autoba�erie.
4. Überprüfen Sie, ob die Klemmen ordnungsgemäß an die Autoba�erie angeschlossen sind.
5. Starten Sie das Fahrzeug.
6. Lassen Sie den Motor laufen und trennen Sie die Klemmen innerhalb von 30 Sekunden nach dem Starten des Fahrzeugs von der Autoba�erie (andernfalls wird die Startquelle
beschädigt).
Bei wiederholten Startversuchen des Fahrzeugs muss ein Zeitbereich von min. 30 Sekunden zwischen den einzelnen Versuchen liegen.
ACHTUNG!
Beenden Sie den Startvorgang sofort und trennen Sie alle Geräte:
1. Wenn eine der LEDs zu blinken beginnt und Sie einen schnellen und kurzen Piepton hören. Die Stromversorgungs-Temperatur ist zu hoch. Lassen Sie die Belü�ung des
Netzteils lü�en und warten Sie, bis die Temperatur auf den op�malen Wert gesunken ist.
2. Wenn eine der LEDs zu blinken beginnt und ein langsamer kurzer Piepton ertönt. Die Kapazität der Starterba�erie ist zu niedrig. Laden Sie den Starter zu mindestens 75% (3
Dioden) auf.
3. Wenn eine der LEDs zu blinken beginnt und Sie 1 langen und 2 kurze Pieptöne hintereinander hören. Zwischen den roten und schwarzen Klemme besteht ein Kurzschluss.
Trennen Sie die Klemmen sofort von der Ba�erie!
Warnungen:
1. Gehen Sie immer vorsich�g mit der Power Bank um.
2. Überprüfen Sie, ob die Kabelklemmen ordnungsgemäß an die Ba�erie angeschlossen sind. Wenn beim dri�en Versuch alles rich�g angeschlossen ist und der Start
fehlschlägt, versuchen Sie nicht mehr, das Auto zu starten, und suchen Sie nach anderen möglichen Problemen.
3. Trennen Sie die Powerbank innerhalb von 30 Sekunden nach dem Starten des Fahrzeugs von der Ba�erie (andernfalls wird die Powerbank beschädigt).
4. Verbinden Sie die rote und schwarze Klemme nicht miteinander. Sie können sich selbst verletzen und auch die Power Bank beschädigen.
5. Vergewissern Sie sich vor dem Starten des Fahrzeugs, dass die Power Bank zu mindestens 75% aufgeladen ist.
6. Schützen Sie die Power Bank vor Kontakt mit Wasser und Feuch�gkeit.
7. Verwenden Sie die Power Bank nicht unter gefährlichen Bedingungen.
8. Stellen Sie die Power Bank nicht an einem Ort auf, an dem die Umgebungstemperatur über 70 °C liegt
9. Laden Sie bei Umgebungstemperatur zwischen 0-60 °C auf.
10. Setzen Sie die Power Bank keinen Wärmequellen aus.
11. Verwenden Sie zum Laden nur das entsprechende Ladegerät.
12. Unter extremen Bedingungen kann Elektrolyt aus der Ba�erie austreten. Wischen Sie den Elektrolyten vorsich�g mit einem Tuch ab und vermeiden Sie den Kontakt mit
Haut oder Augen. Spülen Sie in diesem Fall den beschädigten Teil mit sauberem Wasser ab und suchen Sie sofort einen Arzt auf.
13. Entsorgen Sie die Ba�erie am Ende ihrer Lebensdauer umwel�reundlich.
Benutzerhandbuch
14. Nehmen Sie die Power Bank nicht auseinander.
user manual
Stellen Sie die Verwendung dieses Geräts sofort ein, wenn die Powerbank / Starterquelle in irgendeiner
Weise beschädigt ist.
CZ/SK/EN/DE/HU
Halten Sie Kinder außer Reichweite des Geräts!
Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bes�mmungen. Der Betrieb unterliegt zwei Bedingungen:
(1) Das Gerät verursacht keine schädlichen Störungen und (2) Das Gerät muss alle empfangenen Störungen akzep�eren, einschließlich Störungen, die einen
unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

Entsorgen Sie das Produkt oder die Ba�erien nicht am Ende ihrer Nutzungsdauer als unsor�erten Siedlungsabfall. 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.
MADE IN CHINA

Die Marke VIKING wird vertrieben vom Unternehmen: BONA SPES s.r.o.,
250, Olomouc 77900 ID-Nr.: 3476774, UID-Nr.,: CZ3476774,
Tel: 777 109 009 www.best-power.cz, Email: info@best-power.cz
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Szélsőséges körülmények közö� az elektrolit szivároghat az akkumulátorból. Óvatosan törölje le az elektrolitot ruhával, és kerülje a bőrrel vagy szemmel való érintkezést.
Ha ez mégis megtörténik, öblítse le a sérült részt �szta vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.
13. Az akkumulátor éle�artamának lejárta után kezelje környezetbarát módon.
14. Ne szerelje szét a powerbankot.
Azonnal hagyja abba a készülék használatát, ha a powerbank / indítóforrás bármilyen módon megsérült.
Tartsa távol gyermekektől!

návod na obsluhu
user manual
használa� útmutató
Az éle�artamuk lejárta után ne dobja a terméket vagy az akkumulátort válogatás nélküli kommunális hulladékba, használjon szelek�v
önkormányzat, a háztartási hulladékkezelő szervezet vagy az értékesítési hely, ahol a terméket vásárolta.

