
BONA SPES s.r.o.

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.

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.

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. Zabraňte zařízení kontaktu s vodou!
3. Nerozebírejte zařízení a jeho doplňky.
4. Neupravujte, nerozebírejte, neotevírejte, nepropichujte ani jinak nezasahujte 
do akumulátoru umístěného vevnitř.
5. Chraňte před ohněm a dlouhodobým přímým slunečním zářením, aby nedošlok přehřá� a poškození zařízení.
6. Chraňte před zařízeními vysokého napě�.
7. Neházejte a netřeste se záložním zdrojem energie.
8. Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně dě�), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost 
činedostatek zkušenos� a znalos� zabraňuje v bezpečném používání přístroje. 
9. 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�!

VIKING USB MULTI CHARGER QC3.0
Děkujeme za koupi a projevenou důvěru našim zařízením značky VIKING. Věříme, 
že Vám budou vždy dobře a spolehlivě sloužit.

Nabíjení ostatních zařízení:
• Připojte charger k elektrické sí�
• Vyberte správnou koncovku pro nabíjení vašeho zařízení a připojte tento kabel do jednoho z pě� výstupních USB-A portů chargeru.
• Nabíjení se spus� automa�cky. 
• S použi�m vhodného kabelu s koncovkou Lightning, můžete nabíjet i výrobky značky Apple.

Wireless nabíjení
• Připojte charger k elektrické sí�
•Přiložte své zařízení (správné umístění zařízení na obrázku níže) k nabíjecí ploše se znakem  wireless
•Nabíjení se spus� automa�cky
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Všeobecné pokyny:
Tento záložný zdroj je určený predovšetkým na nabíjanie prenosných digitálnych zariadení, ako sú mobilné telefóny, MP3/4, PSP, drony, hodinky, čelovky, fotoaparáty atď.

Zariadenie je v súlade s normou FCC časť 15:
(1) zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) zariadenie musí akceptovať prijímané rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku zariadenia.

Výrobok alebo batérie po skončení ich životnos� nelikvidujte ako netriedený komunálny odpad; využite zberné miesta triedeného odpadu. Správna likvidácia výrobku zabráni 
nega�vnym účinkom na ľudské zdravie a životné prostredie. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Ďalšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate na 
miestnom obecnom úrade, v organizácii nakladajúcej s domovým odpadom alebo na predajnom mieste, kde ste výrobok zakúpili.

Upozornenie:
1. Je bežné, že telo záložného zdroja sa počas nabíjania zahrieva a po dokončení nabíjania sa jeho teplota postupne znižuje na izbovú teplotu.
2. Vyhnite sa kontaktu s vodou!
3. Zariadenie a jeho príslušenstvo nerozoberajte.
4. Neupravujte, nerozoberajte, neotvárajte, neprepichujte ani inak nemanipulujte s 
batériu vo vnútri.
5. Chráňte pred ohňom a dlhodobým priamym slnečným žiarením, aby ste zabránili prehria�u a poškodeniu zariadenia.
6. Chráňte pred vysokonapäťovými zariadeniami.
7. Záložným zdrojom energie nehádžte ani ním netraste.
8. Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane de�) s telesným, zmyslovým alebo mentálnym pos�hnu�m. 
alebo nedostatok skúsenos� a znalos� bráni bezpečnému používaniu spotrebiča. 
9. Nepoužívajte chemické čis�ace prostriedky atď. 

Ignorovanie uvedených bezpečnostných pokynov môže mať za následok požiar, úraz elektrickým prúdom
alebo poškodenie digitálneho zariadenia.
Ak je powerbanka akokoľvek poškodená, okamžite prestaňte toto zariadenie používať. Uchovávajte mimo 
dosahu de�!

VIKING USB MULTI CHARGER QC3.0
Ďakujeme vám za váš nákup a dôveru v naše vybavenie VIKING. Veríme, že vám budú vždy dobre a spoľahlivo slúžiť.

Nabíjanie iných zariadení:
- Pripojenie nabíjačky k elektrickej sie�
- Vyberte správny konektor na nabíjanie zariadenia a pripojte tento kábel k jednému z pe� výstupných portov USB-A nabíjačky. 
- Nabíjanie sa spus� automa�cky
- Pomocou vhodného kábla s konektorom Lightning môžete nabíjať aj produkty Apple.

Bezdrôtové nabíjanie
- Pripojenie nabíjačky k elektrickej sie�
- Pripojte zariadenie (správne umiestnenie zariadenia na obrázku nižšie) k nabíjacej ploche označenej ako bezdrôtová
- Nabíjanie sa spus� automa�cky
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BONA SPES s.r.o.

General instruc�ons:
This backup power supply is primarily designed for charging portable digital devices such as mobile phones, MP3/4, PSP, drones, watches, headlamps, cameras, etc.

The device complies with FCC Part 15:
(1) the device shall not cause harmful interference and (2) the device shall accept received interference, including interference that may cause undesired opera�on of the device.

Do not dispose of the product or ba�eries at the end of their useful life as unsorted municipal waste; use sorted waste collec�on points. Proper disposal of the product will 
prevent nega�ve effects on human health and the environment. Recycling materials contributes to the conserva�on of natural resources. For more informa�on on recycling this 
product, please contact your local municipality, household waste management organisa�on or the point of sale where you purchased the product.

No�ce:
1. It is common for the body of the backup power supply to heat up during charging and gradually reduce its temperature to room
temperature when charging is complete.
2. Avoid contact with water!
3. Do not disassemble the device and its accessories.
4. Do not modify, disassemble, open, puncture or otherwise tamper with 
the ba�ery inside.
5. Protect from fire and prolonged direct sunlight to prevent overhea�ng and damage to the equipment.
6. Protect from high voltage equipment.
7. Do not throw or shake the backup power source.
8. This device is not intended for use by persons (including children) who have a physical, sensory or mental disability 
or lack of experience and knowledge prevents the safe use of the appliance. 
9. Do not use chemical cleaning agents, etc. 

Ignoring the above safety instruc�ons may result in fire, electric shock, or damage to digital equipment.
Stop using this device immediately if the power bank is damaged in any way. Keep out of reach of children!

VIKING USB MULTI CHARGER QC3.0
Thank you for your purchase and your trust in our VIKING equipment. We believe that they will always serve you well and reliably.

Charging other equipment:
- Connect the charger to the mains
- Select the correct connector for charging your device and plug this cable into one of the charger's five USB-A output ports.
- Charging will start automa�cally
- Using a suitable cable with a Lightning connector, you can also charge Apple products.

Wireless charging
- Connect the charger to the mains
- A�ach your device (correct device placement in the picture below) to the charging surface marked wireless
- Charging will start automa�cally
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BONA SPES s.r.o.

Allgemeine Hinweise:
Diese Notstromversorgung ist in erster Linie für das Aufladen von tragbaren digitalen Geräten wie Mobiltelefonen, MP3/4, PSP, Drohnen, Uhren, S�rnlampen, Kameras usw. 
gedacht.

Das Gerät erfüllt die Anforderungen von FCC Teil 15:
(1) das Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen und (2) das Gerät muss empfangene Interferenzen akzep�eren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwün-
schten Betrieb des Geräts verursachen können.

Entsorgen Sie das Produkt oder die Ba�erien am Ende ihrer Nutzungsdauer nicht als unsor�erten Siedlungsabfall, sondern nutzen Sie die Sammelstellen für sor�erten Abfall. Die 
ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts verhindert nega�ve Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Recycling von Materialien trägt zur Erhaltung 
der natürlichen Ressourcen bei. Für weitere Informa�onen zum Recycling dieses Produkts wenden Sie sich bi�e an Ihre örtliche Gemeinde, an eine Organisa�on zur Entsorgung 
von Haushaltsabfällen oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt gekau� haben.

Hinweis:
1. Es ist üblich, dass sich das Gehäuse des Notstromgeräts während des Ladevorgangs erwärmt und nach Abschluss des Ladevorgangs 
allmählich auf Raumtemperatur abkühlt.
2. Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser!
3. Nehmen Sie das Gerät und sein Zubehör nicht auseinander.
4. Nicht verändern, zerlegen, öffnen, durchstechen oder anderwei�g manipulieren 
die Ba�erie im Inneren.
5. Schützen Sie das Gerät vor Feuer und längerer direkter Sonneneinstrahlung, um eine Überhitzung und Beschädigung 
des Geräts zu vermeiden.
6. Schützen Sie sich vor Hochspannungsgeräten.
7. Werfen oder schü�eln Sie die Ersatzstromquelle nicht.
8. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit einer körperlichen, 
sensorischen oder geis�gen Behinderung bes�mmt 
oder mangelnde Erfahrung und Kenntnisse den sicheren Gebrauch des Geräts verhindern. 
9. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmi�el usw. 

Die Nichtbeachtung der oben genannten Sicherheitshinweise kann zu Bränden, Stromschlägen oder Schäden 
an digitalen Geräten führen.
Verwenden Sie das Gerät sofort nicht mehr, wenn die Powerbank in irgendeiner Weise beschädigt ist. 
Außerhalb der Reichweite von Kindern au�ewahren!

VIKING USB MULTI CHARGER QC3.0
Wir danken Ihnen für Ihren Kauf und Ihr Vertrauen in unsere VIKING Geräte. Wir glauben, dass sie Ihnen immer gut und zuverlässig dienen werden.

Aufladen anderer Geräte:
- Schließen Sie das Ladegerät an das Stromnetz an
- Wählen Sie den rich�gen Stecker für das Aufladen Ihres Geräts und stecken Sie dieses Kabel in einen der fünf USB-A-Ausgänge des Ladegeräts.
-Anschluss können Sie auch Apple-Produkte aufladen.

Kabelloses Laden
- Schließen Sie das Ladegerät an das Stromnetz an
- Bringen Sie Ihr Gerät (korrekte Geräteplatzierung in der Abbildung unten) an der mit "Wireless" gekennzeichneten 
Ladefläche an.
- Ladung startet automa�sch

10W

AC 100-240V 
50/60 Hz

132x78x78mmWireless
USB-C
Ein.

Abmessungen280gMasse
5V/12A 
max. 5V/3AUSB-A USB-C Aus.

DE

wireless 

Die Marke VIKING wird vertrieben von:
BONA SPES s.r.o., Řepčín 250, Olomouc 77900, 

IČO: 03476774, DIČ: CZ03476774, tel: +420 777 109 009
www.best-power.cz, email: info@best-power.cz

MADE IN CHINA

Viking U
SB M

U
LTI 

CHARG
ER Q

C3.0



BONA SPES s.r.o.

Általános utasítások:
Ez a tartalék tápegység elsősorban hordozható digitális eszközök, például mobiltelefonok, MP3/4, PSP, drónok, órák, fejlámpák, fényképezőgépek stb. töltésére szolgál.

A készülék megfelel az FCC 15. részének:
(1) az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) az eszköznek el kell fogadnia a fogado� interferenciát, beleértve az olyan interferenciát is, amely az eszköz nem kívánt 
működését okozhatja.

A terméket vagy az akkumulátorokat éle�artamuk végén ne dobja ki szelektálatlan kommunális hulladékként; használja a szelek�v hulladékgyűjtő pontokat. A termék megfelelő 
ártalmatlanítása megakadályozza az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt nega�v hatásokat. Az anyagok újrahasznosítása hozzájárul a természe� erőforrások megőrzésé-
hez. A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, a háztartási hulladékkezelő szervezethez vagy ahhoz az értékesítési 
ponthoz, ahol a terméket vásárolta.

Értesítés:
1. Gyakori, hogy a tartalék tápegység teste a töltés során felmelegszik, és a töltés befejeztével fokozatosan szobahőmérsékletre csökken 
a hőmérséklete.
2. Kerülje a vízzel való érintkezést!
3. Ne szerelje szét a készüléket és tartozékait.
4. Ne módosítsa, ne szedje szét, ne nyissa ki, ne lyukassza ki, és más módon ne babrálja meg a készüléket. 
az akkumulátor belsejében.
5. A túlmelegedés és a berendezés károsodásának megelőzése érdekében védje a tűztől és a tartós közvetlen napfénytől.
6. Védelem a nagyfeszültségű berendezésektől.
7. Ne dobja vagy rázza a tartalék áramforrást.
8. Ezt a készüléket nem olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) általi használatra szánják, akiknek fizikai, érzékszervi 
vagy szellemi fogyatékosságuk van. 
vagy a tapasztalat és a tudás hiánya megakadályozza a készülék biztonságos használatát. 
9. Ne használjon kémiai �sz�tószereket stb. 

A fen� biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása tüzet, áramütést vagy a digitális berendezés károsodását 
okozhatja.
Azonnal hagyja abba a készülék használatát, ha a tápegység bármilyen módon megsérült. 
Gyermekek elől elzárva tartandó!

VIKING USB MULTI CHARGER QC3.0
Köszönjük a vásárlását és a VIKING felszerelésünkbe vete� bizalmát. Hisszük, hogy mindig jól és megbízhatóan fogják Önt szolgálni.

Egyéb berendezések töltése:
- Csatlakoztassa a töltőt a hálózathoz
- Válassza ki a készülék töltéséhez megfelelő csatlakozót, és csatlakoztassa ezt a kábelt a töltő öt USB-A kimene� portjának egyikébe.
- A töltés automa�kusan elindul. 
- Egy megfelelő Lightning-csatlakozóval rendelkező kábel segítségével Apple-termékeket is tölthet.

Vezeték nélküli töltés
- Csatlakoztassa a töltőt a hálózathoz
-A készüléket (az alábbi képen a készülék helyes elhelyezése) helyezze a vezeték nélküli töltőfelületre.
-A töltés automa�kusan elindul
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