
Děkujeme, že používáte náš bateriový generátor VIKING UP200. Toto zařízení používá USB-A 5V, DC 
JACK 12V, USB-C 5~20V, Car Jump Starter a AC napájení pro Vaše spotřebiče a přenosnou elektroniku.
Pro ochranu Vašeho používaného zařízení je do generátoru zabudován ochranný systém ochrany 
lithiové baterie a automa�cký ochranný obvod. Před použi�m tohoto zařízení si pečlivě přečtěte 
uživatelskou příručku a řádně ji uschovejte.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM, ZAŘÍZENÍ NABIJTE NA 100%

a) Přístroj uchovávejte v bezpečné vzdálenos� od mincí, šperků, klíčů nebo jiných kovových předmětů, 
jinak hrozí nebezpečí zkratu.
b) Nezahřívejte prosím toto zařízení. Zařízení není dovoleno vhazovat do ohně, vody a jiných nádob s 
teku�nami. Zařízení prosím uchovávejte mimo dosah přímého slunce.
c) Chraňte zařízení před vysokou vlhkos� a prašným prostředím. 
d) Nerozebírejte zařízení. Neházejte se zařízením a silně jej neotloukejte. Není dovoleno na zařízení 
pokládat těžké předměty.
e) Uchovávejte tento přístroj na místě, kde se k němu nedostanou dě� a osoby, jimž fyzická, smyslová 
nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušenos� a znalos� zabraňuje v bezpečném používání.
f) Nezakrývejte zařízení ručníky, utěrkami a jinými podobnými předměty.
g) Přístroj se může při nabíjení zahřívat. Po nabíjení se teplota generátoru vrá� na pokojovou teplotu. 
Při manipulaci dbejte zvýšené opatrnos�.
h) Vaše zařízení má vnitřní, nevyjímatelnou, dobíjecí baterii. Nepokoušejte se baterii vyjmout, protože 
byste mohli zařízení poškodit. Baterie má životnost více než 500 nabíjecích cyklů.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

VAROVÁNÍ

BATERIOVÝ GENERÁTOR
VIKING UP200

NÁVOD K POUŽITÍ

Kapacita 150Wh 3.7V 40800mAh DC Jack výstup 12V/3A (36W max.)

Rozměry 230x81x81mm Car Jump startér 12V/300A

Hmotnost 1.6Kg AC výstup AC 230V/50HZ

Baterie Li-ion Špičkový výkon 200W

DC vstupy Jack: 5V~20V/3A max. 60W max. Pracovní teplota -20°C-+60°C

USB-C: 5V/2.4A; 9V/3A; 12V/3A; 
15V/3A; 20V/3A (60W max.)

Min. počet cyklů 500x

Sol. Panel: 50W max

USB-C 
výstup

5V/2.4A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 
20V/3A (60W max.)

Příslušenství Nabíjecí trafo 
Startovací kabely

USB-A 
výstup

USB1: 5V/4.5A; 9V/3A; 12V/2A 
(24W max.) USB2: 5V/2.4A



1) INDIKÁTOR AC/DC výstupu: S�skem tlačítka "ON/OFF" zapnete generátor, rozsví� se LED indikátor 
stavu baterie, což znamená, že v současnou chvíli je generátor zapnutý a je ak�vován DC výstup. AC 
výstup ak�vujete dlouhým s�skem tlačítka „ON/OFF“. Tlačítko držte s�sknuté, dokud se nerozsví� 
indikátor „AC“. (         ).

1. Tlačítko ON/OFF
2. LED indikátor stavu baterie
3. USB-A 1 výstup 
(5V/4.5A; 9V/3A; 12V/2A)
4. USB-C vstup/výstup
(5V/2.4A; 9V/3A; 12V/3A;15V/3A; 20V/3A)
5. USB-A 2 výstup 
(5V/2.4A)
6. AC výstup 
(AC 230V/50Hz)
7. Car jump startér 
(12V/300A)
8. LED indikátor AC výstupu
9. LED indikátor DC výstupu
10. DC vstup/výstup 
(5V~20V/3A max. 60W max. ; Výstup: 
12V/3A)
11. Ven�látor

2) INDIKÁTOR STAVU KAPACITY BATERIE: První LED dioda signalizuje nabíjení. Ostatní LED diody indiku-
jí stav kapacity baterie. 

Nabíjení Kapacita baterie 75% -100%50% -75%25% -50%0% -25%

1) NABÍJENÍ GENERÁTORU
A. DC vstup: Použijte přiloženou DC nabíječku. Nabíjecí adaptér připojte do sítě a  konektor JACK připoj-
te do DC vstupu. LED indikátor DC výstupu začne blikat (        ) a LED dioda nabíjení se rozsví�. Generátor 
je plně nabitý, až LED indikátor DC přestane blikat a začne sví�t stálým světlem. DC vstup lze použít i pro 
nabíjení solárním panelem (5-20V/3A 60W max.).

B. USB-C vstup: Použijte nabíjecí kabel USB-C. Připojte USB-C konektor do USB-C vstupu generátoru 
a druhý konektor USB-A připojte k nabíjecímu adaptéru. Adaptér připojte do sítě. Pro nabíjení generá-
toru přes USB-C vstup vyberte nabíječku s rozsahem 5V/2.4A; 9V/3A; 12V/3A;15V/3A; 20V/3A a 
celkovým výkonem nižším než 60W, abyste předešli při nabíjení poškození zařízení.

2) NABÍJENÍ OSTATNÍCH ZAŘÍZENÍ
A. AC výstup: S�skněte a podržte tlačítko „ON/OFF“, dokud se nerozsví� LED indikátor AC výstupu a 
ak�vujte AC výstup. Otevřete ochranný kryt AC výstupu a zapojte zástrčku nabíjeného zařízení do 
zásuvky AC.

Výstup AC má jmenovitý výkon 150W a špičkový výkon 200W. Výkon nabíjeného zařízení nesmí 
překročit hranici 150W. Při nabíjení z výstupu AC se automa�cky spus� ven�látor, aby chladil a chránil 
generátor před přehřá�m.

OVLÁDÁNÍ
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B. DC 12V výstup: DC výstup je ak�vní pokud je generátor zapnutý (sví� LED indikátor stavu baterie) a 
nesví� LED indikátor „AC“ (      ). AC a DC výstup přepínáte dlouhým s�skem tlačítka „ON/OFF“. DC 
výstup se nejčastěji využívá pro napájení autochladniček, LED světel a dalších.

C. USB-C výstup (PD): Přes tento port lze nabíjet zařízení s podporou rychlého nabíjení PD.

D. USB-A výstup (2x): USB1: 5V/4.5A; 9V/2A; 12V/2A       USB2: 5V/2.4A

E. CAR JUMP startér: Použijte krokosvorky k nastartování auta. Červenou svorku připojte ke kladnému 
pólu baterie a černou k zápornému pólu baterie. Koncovku EC5 (modrá) připojte ke vstupu Car jump 
startéru na generátoru. Nastartujte vozidlo, a poté svorky odpojte.

Pokud je kapacita baterie generátoru nižší než 50%, generátor nelze požít k nastartování vozidla. 
Tento výstup nemá žádný ochranný okruh, proto jej nevyužívejte k dlouhodobému nabíjení, jinak 
hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo zničení zařízení zkratem.

POZNÁMKA: 
1) Během nabíjení tohoto výrobku nepoužívejte funkci výstupu. Generátor nelze nabíjet a vybíjet 
zároveň.
2) Výstupní port nastavuje princip prioritního vložení, to znamená, že generátor rozpozná, který z portů 
byl použit nejdříve, a poté inteligentně ods�ní výstup ostatních portů.
3) Přestože, je špičkový výkon AC výstupu 200W, doporučujeme nepřesahovat ani hranici jmenovitého 
výkonu 150W. Opatrným zacházením chráníte sebe i svá zařízení.

DOPORUČENÍ

ZÁRUKA

A. Tento výrobek je vybaven vysoce kvalitní originální lithium-iontovou baterií, která nemá paměťový 
efekt, ale má vysokou kapacitu a je odolná. Přesto však doporučujeme, abyste ji použili v prostředí s 
teplotou v rozmezí 10 °C ~ 30 °C, abyste dosáhli op�mální nabíjecí kapacity.

B. Při nabíjení doporučujeme nepřibližovat se k zařízením, jako jsou televizory, rádia apod., abyste 
zamezili rušení.

C. Pokud zařízení nebylo dlouho používáno, odpojte jej od jakýchkoli zdrojů elektřiny a uskladněte jej.

D. Po úplném vybi� generátoru doporučujeme generátor plně nabít do 3 měsíců. Taktéž doporučuje-
me plně nabít zařízení alespoň jednou za půl roku.

E. Před prvním použi�m generátor plně nabijte.

Na přenosný napájecí zdroj VIKING UP200 se vztahuje zákonná záruka 24 měsíců od data zakoupení. 
Reklamaci vyřizuje prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Při uplatnění reklamace zašlete 
prosím tento produkt vhodně zabalený, aby nedošlo k dalšímu poškození.
Otevírání a soukromé opravy tohoto zařízení nejsou povoleny.
Poškození způsobené vnějšími vlivy je mimo rámec pozáručního servisu.
Za ztrátu během dopravy zařízení neneseme odpovědnost.
Za poškození tohoto zařízení člověkem v rámci doby po servisu bude účtována částka ve výši 
nákladů na detekci, dokoupení náhradních dílů a opravy.

Vezměte prosím na vědomí, že následující poškození jsou mimo servisní opravu:
1. Pokud je zařízení vizuálně poškozeno pádem, poškrábáno, otlučeno nebo jinak poškozeno z 
nedbalos� při používání.
2. Když je zařízení poškozeno ohněm, vodou, korozí nebo zvířaty.
3. Když je zařízení poškozeno nadstandardním napěťovým za�žením.



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.

Distribuci značky VIKING zajišťuje společnost: 
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

VIKING UP200
informace o produktu

MADE IN CHINA

R



Thank you for using our ba�ery generator VIKING UP200. This device uses USB-A 5V, DC JACK 12V, 
USB-C 5~20V, Car Jump Starter and AC power for your appliances and portable electronics.
To protect the equipment you use, the generator incorporates a lithium ba�ery protec�on system and 
an automa�c protec�on circuit. Before using this equipment, please read the user manual carefully and 
store it properly.

BEFORE FIRST USE, CHARGE THE DEVICE TO 100%

a) Keep the device at a safe distance from coins, jewellery, keys or other metal objects, otherwise there 
is a risk of short circuit.
b) Please do not heat this device. Do not throw the device into fire, water or other liquid containers. 
Please keep the device out of direct sunlight.
c) Protect the equipment from high humidity and dusty environment. 
d) Do not disassemble the equipment. Do not throw the device or shake it vigorously. Do not place 
heavy objects on the device.
e) Keep this equipment out of the reach of children and persons whose physical, sensory or mental 
incapacity or lack of experience or knowledge prevents safe use.
f) Do not cover the equipment with towels, cloths or other similar items.
g) The device may become hot while charging. A�er charging, the temperature of the generator will 
return to room temperature. Use extra care when handling.
h) Your device has an internal, non-removable, rechargeable ba�ery. Do not a�empt to remove the 
ba�ery as you may damage the device. The ba�ery has a life�me of more than 500 charge cycles.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

WARNING

BATTERY GENERATOR
VIKING UP200

User manual

Capacity 150Wh 3.7V 40800mAh DC Jack output 12V/5A (60W max.)

Dimensions 230x81x81mm Car Jump starter 12V/300A

Weight 1.6Kg AC output AC 230V/50HZ

Li-ion Max.Power 200W

DC inputs Jack: 5V~20V/3A max. 60W max. -
rature

-20°C-+60°C

USB-C: 5V/2.4A; 9V/3A; 12V/3A; 
15V/3A; 20V/3A (60W max.) 15V/3A; 
20V/3A (60W max.)

Min. number of 
cycles

500x

Sol. Panel: 50W max

USB-C 
output

5V/2.4A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 
20V/3A (60W max.)

Accessories Charging transformer
Starter cables

USB-A 
output

USB1: 5V/4.5A; 9V/3A; 12V/2A
 (24W max.) USB2: 5V/2.4A



1) AC/DC OUTPUT INDICATOR: Press the "ON/OFF" bu�on to turn on the generator, the ba�ery status 
LED indicator will light up, which means that the generator is currently on and the DC output is ac�va-
ted. To ac�vate the AC output, long press the "ON/OFF" bu�on. Keep the bu�on pressed un�l the "AC" 
indicator lights up (        ).

1. ON / OFF bu�on
2. LED ba�ery status indicator
3. USB-A 1 output
(5V / 4.5A; 9V / 3A; 12V / 2A)
4. USB-C input / output
(5V / 2.4A; 9V / 3A; 12V / 3A; 15V / 3A; 
20V / 3A)
5. USB-A 2 output
(5V / 2.4A)
6. AC output
(AC 230V / 50Hz)
7. Car jump starter
(12V / 300A)
8. AC output LED
9. DC output LED indicator
10. DC input / output
(Input: 16.8V / 1.5A; Output: 12V / 3A)
11. Fan

2) BATTERY CAPACITY INDICATOR: The first LED indicates charging. The first LED indicates the ba�ery 
capacity status. 

Nabíjení Kapacita baterie 75% -100%50% -75%25% -50%0% -25%

1) CHARGING THE GENERATOR
A. DC input. Connect the charging adapter to the mains and connect the JACK connector to the 12V DC 
input. The DC output LED will start flashing and the charging LED will light up. The generator is fully 
charged when the DC indicator LED stops flashing and starts to glow steady. The DC input can also be 
used for solar panel charging (5-20V/3A 60W max.).

B. USB-C input. Connect the USB-C connector to the USB-C input of the generator and connect the 
other USB-A connector to the charging adapter. Connect the adapter to the mains. For charging the 
generator via USB-C input, select a charger with a range of 5V/2.4A; 9V/3A; 12V/3A;15V/3A; 20V/3A 
and a total power of less than 60W to avoid damaging the device while charging.

2) CHARGING OTHER DEVICES
A. AC output: press and hold the "ON/OFF" bu�on un�l the AC output LED indicator lights up and 
ac�vate the AC output. Open the AC output protec�ve cover and plug the plug of the device being 
charged into the AC outlet.

The AC output has a rated power of 150W and a peak power of 200W. The power of the device being 
charged must not exceed 150W. When charging from the AC output, the fan will automa�cally start to 
cool and protect the generator from overhea�ng.

CONTROL

PRODUCT DESCRIPTIONPRODUCT DESCRIPTION



B. DC 12V output. Switch between AC and DC output by long pressing the "ON/OFF" bu�on. The DC 
output is most commonly used to power car refrigerators, LED lights and more.

C. USB-C output (PD) : This port can be used to charge devices with PD fast charging support.

D. USB-A Output (2x): USB1: 5V/4.5A; 9V/2A; 12V/2A  USB2: 5V/2.4A

E. CAR JUMP starter: Use step clamps to start the car. Connect the red terminal to the posi�ve terminal 
of the ba�ery and the black terminal to the nega�ve terminal of the ba�ery. Connect the EC5 terminal 
(blue) to the Car jump starter input on the generator. Start the vehicle, then disconnect the terminals.

If the generator ba�ery capacity is less than 50%, the generator cannot be used to start the vehicle. 
This output has no protec�on circuit, so do not use it for long term charging, otherwise there is a 
risk of electric shock or destruc�on of the equipment by short circuit.

COMMENT: 
1) Do not use the output func�on while charging this product. The generator cannot be charged and 
discharged at the same �me.
2) The output port sets the priority inser�on principle, that is, the generator detects which port has been 
used first, and then intelligently shi�s the output of the other ports.
3) Although, the peak power of AC output is 200W, it is recommended not to exceed even the limit of 
rated power of 150W. By being careful, you protect yourself and your devices.

RECOMMENDATION

GUARANTEE

A. This product is equipped with a high quality original lithium-ion ba�ery, which has no memory 
effect, but has a high capacity and is durable. However, we s�ll recommend that you use it in an 
environment with a temperature range of 10°C ~ 30°C to achieve op�mal charging capacity.

B. When charging, we recommend that you do not get close to devices such as TVs, radios, etc. to 
avoid interference.

C. If the device has not been used for a long �me, disconnect it from any sources of electricity and 
store it.

D. Once the generator is fully discharged, we recommend that the generator be fully charged within 3 
months. It is also recommended to fully charge the device at least once every six months.

E. Fully charge the generator before first use.

The VIKING UP200 portable power supply is covered by a legal warranty of 24 months from the date 
of purchase. Complaints are handled by the retailer from whom you purchased the product. When 
making a claim, please send this product suitably packaged to prevent further damage.
Opening and private repairs to this equipment are not permi�ed.
Damage caused by external influences is beyond the scope of a�er-sales service.
We are not responsible for loss during shipping of the equipment.
Human damage to this equipment within the post-service period will be charged at the cost of 
detec�on, purchase of replacement parts and repair.

Please note that the following damages are out of service repairs:
1. If the device is visually damaged by being dropped, scratched, dented or otherwise damaged by 
negligent use.
2. When the equipment is damaged by fire, water, corrosion, or animals.
3. When the equipment is damaged by excessive voltage loads.



The equipment complies with FCC Part 15. Opera�on of the equipment is subject to 2 condi�ons:
(1) the equipment shall not cause harmful interference, and (2) the equipment shall accept received 
interference, including interference that may cause undesired opera�on of the equipment.

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.

The VIKING brand is distributed by the company:
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

VIKING UP200
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Ďakujeme, že používate náš batériový generátor VIKING UP200. Toto zariadenie využíva USB-A 5V, DC 
JACK 12V, USB-C 5~20V, Car Jump Starter a AC napájanie pre vaše spotrebiče a prenosnú elektroniku.
Na ochranu vášho používaného zariadenia má generátor zabudovaný systém ochrany lí�ovej batérie a 
automa�cký ochranný obvod. Pred použi�m tohto zariadenia si pozorne prečítajte návod na použi�e a 
správne ho uložte.

PRED PRVÝM POUŽITÍM NABITE ZARIADENIE NA 100 %.

a) Udržujte zariadenie v bezpečnej vzdialenos� od mincí, šperkov, kľúčov alebo iných kovových 
predmetov, inak hrozí riziko skratu.
b) Toto zariadenie nezahrievajte. Zariadenie nevhadzujte do ohňa, vody alebo iných nádob s teku�na-
mi. Zariadenie uchovávajte mimo dosahu priameho slnečného svetla.
c) Chráňte zariadenie pred vysokou vlhkosťou a prašným prostredím. 
d) Zariadenie nerozoberajte. Zariadenie nehádzajte ani ním silno netraste. Na zariadenie neumiestňuj-
te ťažké predmety.
e) Udržujte toto zariadenie mimo dosahu de� a osôb, ktorých fyzická, zmyslová alebo mentálna 
neschopnosť alebo nedostatok skúsenos� či znalos� bráni jeho bezpečnému používaniu.
f) Zariadenie nezakrývajte uterákmi, látkami ani inými podobnými predmetmi.
g) Zariadenie sa môže počas nabíjania zahrievať. Po nabi� sa teplota generátora vrá� na izbovú 
teplotu. Pri manipulácii buďte mimoriadne opatrní.
h) Vaše zariadenie má internú, nevyberateľnú, nabíjateľnú batériu. Nepokúšajte sa vybrať batériu, 
pretože by ste mohli poškodiť zariadenie. Životnosť batérie je viac ako 500 nabíjacích cyklov.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

VAROVANIE

BATERIOVÝ GENERÁTOR
VIKING UP200

NÁVOD NA POUŽITIE

Kapacita 150Wh 3.7V 40800mAh Výstup DC Jack 12V/5A (60W max.)

Rozmery 230x81x81mm Auto Jump štartér 12V/300A

Hmotnosť 1.6Kg AC výstup AC 230V/50HZ

Batérie Li-ion Špičkový výkon 200W

DC vstupy Jack: 5V~20V/3A max. 60W max. Pracovná teplota -20°C-+60°C

USB-C: 5V/2.4A; 9V/3A; 12V/3A; 
15V/3A; 20V/3A (60W max.) 15V/3A; 
20V/3A (60W max.)

Min. počet cyklov 500x

Sol. Panel: 50W max

USB-C 
výstup

5V/2.4A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 
20V/3A (60W max.)

Príslušenstvo Nabíjacie trafo, 
Štartovacie káble

USB-A 
výstup

USB1: 5V/4.5A; 9V/3A; 12V/2A (24W 
max.) USB2: 5V/2.4A



1) INDIKÁTOR VÝSTUPU AC/DC: Stlačením tlačidla "ON/OFF" zapnite generátor, rozsvie� sa LED indiká-
tor stavu batérie, čo znamená, že generátor je práve zapnutý a je ak�vovaný výstup DC. Ak chcete 
ak�vovať výstup striedavého prúdu, dlho stlačte tlačidlo "ON/OFF". Držte tlačidlo stlačené, kým sa 
nerozsvie� indikátor "AC". (       ).

1. Tlačidlo ON/OFF
2. LED indikátor stavu batérie
3. USB-A 1 výstup 
(5V/4.5A; 9V/3A; 12V/2A)
4. USB-C vstup/výstup
(5V/2.4A; 9V/3A; 12V/3A;15V/3A; 20V/3A)
5. USB-A 2 výstup 
(5V/2.4A)
6. AC výstup 
(AC 230V/50Hz)
7. Car jump startér 
(12V/300A)
8. LED indikátor AC výstupu
9. LED indikátor DC výstupu
10. DC vstup/výstup 
(5V~20V/3A max. 60W max. ; Výstup: 
12V/3A)
11. Ven�látor

2) INDIKÁTOR STAVU KAPACITY BATÉRIE: Prvá LED indikuje nabíjanie. Prvá kontrolka LED indikuje stav 
kapacity batérie. 

nabíjanie kapacita batérie 75% -100%50% -75%25% -50%0% -25%

1) NABÍJANIE GENERÁTORA
A. Vstup DC. Pripojte nabíjací adaptér k elektrickej sie� a pripojte konektor JACK k jednosmernému 
vstupu. Kontrolka DC výstupu začne blikať ( ) a rozsvie� sa kontrolka nabíjania. Generátor je úplne 
nabitý, keď kontrolka DC prestane blikať a začne svie�ť trvalo. DC vstup možno použiť aj na nabíjanie 
solárnych panelov (5-20V/3A 60W max.).

B. Vstup USB-C. Pripojte konektor USB-C do vstupu USB-C generátora a druhý konektor USB-A pripojte 
k nabíjaciemu adaptéru. Pripojte adaptér k elektrickej sie�. Na nabíjanie generátora cez vstup USB-C 
vyberte nabíjačku s rozsahom 5 V/2,4 A; 9 V/3 A; 12 V/3 A; 15 V/3 A; 20 V/3 A a celkovým výkonom 
nižším ako 60 W, aby ste počas nabíjania nepoškodili zariadenie.

2) NABÍJANIE INÝCH ZARIADENÍ
A. Výstup striedavého prúdu: stlačte a podržte tlačidlo "ON/OFF", kým sa nerozsvie� LED indikátor 
výstupu striedavého prúdu, a ak�vujte výstup striedavého prúdu. Otvorte ochranný kryt výstupu 
striedavého prúdu a zapojte zástrčku nabíjaného zariadenia do zásuvky striedavého prúdu.

Výstup striedavého prúdu má menovitý výkon 150 W a špičkový výkon 200 W. Príkon nabíjaného 
zariadenia nesmie prekročiť 150 W. Pri nabíjaní z výstupu striedavého prúdu sa automa�cky spus� 
ven�látor, aby ochladil a ochránil generátor pred prehria�m.

OVLADANIE

POPIS PRODUKTUPOPIS PRODUKTU



B. Výstup DC 12V. Dlhým stlačením tlačidla "ON/OFF" prepínajte medzi výstupom striedavého a 
jednosmerného prúdu. Výstup jednosmerného prúdu sa najčastejšie používa na napájanie autochlad-
ničiek, sve�el LED a ďalších zariadení.

C. Výstup USB-C (PD).

D. Výstup USB-A (2x): USB1: 5V/4,5A; 9V/2A; 12V/2A USB2: 5V/2,4A

E. ŠTARTÉR VOZIDLA: Na naštartovanie vozidla použite krokové svorky. Červenú svorku pripojte ku 
kladnému pólu batérie a čiernu svorku k zápornému pólu batérie. Pripojte svorku EC5 (modrá) k 
vstupu štartéra auta na generátore. Naštartujte vozidlo a potom odpojte svorky.

Ak je kapacita batérie generátora nižšia ako 50 %, generátor nemožno použiť na naštartovanie vozidla. 
Tento výstup nemá ochranný obvod, preto ho nepoužívajte na dlhodobé nabíjanie, inak hrozí riziko 
úrazu elektrickým prúdom alebo zničenia zariadenia skratom.

KOMENTÁR: 
1) Počas nabíjania tohto výrobku nepoužívajte funkciu výstupu. Generátor sa nemôže nabíjať a vybíjať 
súčasne.
2) Výstupný port nastavuje princíp prioritného vkladania, to znamená, že generátor zis�, ktorý port bol 
použitý ako prvý, a potom inteligentne posunie výstup ostatných portov.
3) Hoci je špičkový výkon striedavého výstupu 200 W, odporúča sa neprekročiť ani limit menovitého 
výkonu 150 W. Opatrnosťou chránite seba aj svoje zariadenia.

ODPORÚČANIA

GARANCIA

A. Tento výrobok je vybavený kvalitnou originálnou lí�um-iónovou batériou, ktorá nemá pamäťový 
efekt, ale má vysokú kapacitu a je odolná. Napriek tomu odporúčame, aby ste ho používali v prostredí 
s teplotným rozsahom 10 °C ~ 30 °C, aby ste dosiahli op�málnu kapacitu nabíjania.

B. Pri nabíjaní odporúčame, aby ste sa nepribližovali k zariadeniam, ako sú televízory, rádiá atď., aby 
nedochádzalo k rušeniu.

C. Ak sa zariadenie dlhší čas nepoužívalo, odpojte ho od všetkých zdrojov elektrickej energie a uložte 
ho.

D. Po úplnom vybi� generátora odporúčame generátor úplne nabiť do 3 mesiacov. Odporúča sa �ež 
zariadenie aspoň raz za šesť mesiacov úplne nabiť.

E. Pred prvým použi�m generátor úplne nabite.

Na prenosný napájací zdroj VIKING UP200 sa vzťahuje zákonná záruka 24 mesiacov od dátumu 
nákupu. Reklamácie vybavuje predajca, u ktorého ste výrobok zakúpili. Pri reklamácii pošlite tento 
výrobok vhodne zabalený, aby ste zabránili ďalšiemu poškodeniu.
Otvorenie a súkromné opravy tohto zariadenia nie sú povolené.
Poškodenie spôsobené vonkajšími vplyvmi je mimo rozsahu popredajného servisu.
Nezodpovedáme za stratu počas prepravy zariadenia.
Ľudské poškodenie tohto zariadenia v období po skončení prevádzky bude spoplatnené nákladmi 
na zistenie, nákup náhradných dielov a opravu.

Upozorňujeme, že nasledujúce poškodenia sú opravami mimo prevádzky:
1. Ak je zariadenie vizuálne poškodené pádom, poškriabaním, pomliaždením alebo iným poškode-
ním v dôsledku nedbalého používania.
2. Ak je zariadenie poškodené požiarom, vodou, koróziou alebo zvieratami.
3. Ak je zariadenie poškodené nadmerným napäťovým zaťažením.



Zariadenie je v súlade s FCC časť 15. Prevádzka zariadenia podlieha 2 podmienkam:
(1) zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) zariadenie musí akceptovať prijaté rušenie 
vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu 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 úrade, v organizácii pre nakladanie s 
domovým odpadom alebo na predajnom mieste, kde ste výrobok zakúpili..

Distribúciu značky VIKING zabezpečuje spoločnosť: 
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

VIKING UP200
informácie o produkte
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Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Akku-Generator VIKING UP200 entschieden haben. Dieses Gerät 
verwendet USB-A 5V, DC JACK 12V, USB-C 5~20V, Car Jump Starter und AC Power für Ihre Geräte und 
tragbare Elektronik.
Zum Schutz der von Ihnen verwendeten Geräte ist der Generator mit einem Lithium-Ba�erieschutzsys-
tem und einer automa�schen Schutzschaltung ausgesta�et. Bevor Sie dieses Gerät benutzen, lesen Sie 
bi�e die Bedienungsanleitung sorgfäl�g durch und bewahren Sie sie ordnungsgemäß auf.

LADEN SIE DAS GERÄT VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH AUF 100% AUF

a) Halten Sie das Gerät in sicherer En�ernung von Münzen, Schmuck, Schlüsseln oder anderen 
Metallgegenständen, sonst besteht die Gefahr eines Kurzschlusses.
b) Bi�e erhitzen Sie das Gerät nicht. Werfen Sie das Gerät nicht in Feuer, Wasser oder andere 
Flüssigkeitsbehälter. Bi�e schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung.
c) Schützen Sie das Gerät vor hoher Lu�feuch�gkeit und staubiger Umgebung. 
d) Das Gerät darf nicht zerlegt werden. Werfen Sie das Gerät nicht und schü�eln Sie es nicht he�ig. 
Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
e) Bewahren Sie dieses Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und Personen auf, deren 
körperliche, sensorische oder geis�ge Unfähigkeit oder Mangel an Erfahrung oder Wissen eine 
sichere Benutzung verhindert.
f) Bedecken Sie das Gerät nicht mit Handtüchern, Tüchern oder anderen ähnlichen Gegenständen.
g) Das Gerät kann beim Laden heiß werden. Nach dem Aufladen kehrt die Temperatur des Generators 
auf Raumtemperatur zurück. Seien Sie bei der Handhabung besonders vorsich�g.
h) Ihr Gerät verfügt über einen internen, nicht herausnehmbaren, wiederaufladbaren Akku. Versu-
chen Sie nicht, den Akku zu en�ernen, da Sie das Gerät beschädigen könnten. Die Ba�erie hat eine 
Lebensdauer von mehr als 500 Ladezyklen

TECHNISCHE DATEN

WARNUNG

BATTERIEGENERATOR
VIKING UP200

Gebrauchsanweisung

Kapazität 150Wh 3.7V 40800mAh DC-Klinkenausgang 12V/5A (60W max.)

Maße 230x81x81mm
Starthilfe

12V/300A

Masse 1.6Kg AC-Ausgang AC 230V/50HZ

Li-ion Beste Leistung 200W

DC-Ein-
gänge

Jack: 5V~20V/3A max. 60W max. Arbeitstemperatur -20°C-+60°C

USB-C: 5V/2.4A; 9V/3A; 12V/3A; 
15V/3A; 20V/3A (60W max.) 15V/3A; 
20V/3A (60W max.)

Mindest. Anzahl der 
Zyklen

500x

Solpanel: 50W max

USB-C-Aus-
gang

5V/2.4A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 
20V/3A (60W max.)

Zubehör Ladetransformator 
Überbrückungskabel

USB-A-Aus-
gang

USB1: 5V/4.5A; 9V/3A; 12V/2A (24W 
max.) USB2: 5V/2.4A



1) AC/DC OUTPUT INDICATOR: Drücken Sie die "ON/OFF"-Taste, um den Generator einzuschalten. Die 
LED-Anzeige für den Ba�eriestatus leuchtet auf, was bedeutet, dass der Generator derzeit eingeschal-
tet und der Gleichstromausgang ak�viert ist. Um den AC-Ausgang zu ak�vieren, drücken Sie lange auf 
die Taste "ON/OFF". Halten Sie die Taste gedrückt, bis die Anzeige "AC" aufleuchtet. (         ).

1. EIN / AUS-Taste
2. LED-Ba�eriestatusanzeige
3. USB-A 1-Ausgang
(5V / 4,5A; 9V / 3A; 12V / 2A)
4. USB-C-Eingang / -Ausgang
(5V / 2,4A; 9V / 3A; 12V / 3A; 15V / 3A; 
20V / 3A)
5. USB-A 2-Ausgang
(5V / 2,4A)
6. AC-Ausgang
(AC 230V / 50Hz)
7. Starthilfe für Autos
(12V / 300A)
8. AC-Ausgangs-LED
9. LED-Anzeige für DC-Ausgang
10. DC-Eingang / Ausgang
(5V ~ 20V / 3A max. 60W max.; Ausgang: 
12V / 3A)
11. Lü�er

2) STATUSANZEIGE FÜR DIE BATTERIEKAPAZITÄT: Die erste LED zeigt den Ladevorgang an. Die erste LED 
zeigt den Status der Ba�eriekapazität an. 

aufladen Ba�eriekapazität 75% -100%50% -75%25% -50%0% -25%

1) AUFLADEN DES GENERATORS
A. DC-Eingang. Schließen Sie den Ladeadapter an das Stromnetz an und verbinden Sie den JACK-Stecker 
mit dem DC-Eingang. Die DC-Ausgangs-LED beginnt zu blinken ( ) und die Lade-LED leuchtet. Der 
Generator ist vollständig geladen, wenn die Gleichstromanzeige-LED nicht mehr blinkt, sondern 
konstant zu leuchten beginnt. Der DC-Eingang kann auch zum Aufladen von Solarpanels verwendet 
werden (5-20V/3A 60W max.).

B. USB-C-Eingang. Schließen Sie den USB-C-Stecker an den USB-C-Eingang des Generators an und 
verbinden Sie den anderen USB-A-Stecker mit dem Ladeadapter. Schließen Sie den Adapter an das 
Stromnetz an. Wählen Sie zum Aufladen des Generators über den USB-C-Eingang ein Ladegerät mit 
einem Bereich von 5V/2,4A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/3A und einer Gesamtleistung von weniger als 
60W, um eine Beschädigung des Geräts während des Ladevorgangs zu vermeiden.

2) AUFLADEN ANDERER GERÄTE
A. AC-Ausgang: Halten Sie die Taste "ON/OFF" gedrückt, bis die LED-Anzeige des AC-Ausgangs aufleuch-
tet, und ak�vieren Sie den AC-Ausgang. Öffnen Sie die Schutzabdeckung des AC-Ausgangs und stecken 
Sie den Stecker des zu ladenden Geräts in die Steckdose.

Der AC-Ausgang hat eine Nennleistung von 150 W und eine Spitzenleistung von 200 W. Die Leistung des 
zu ladenden Geräts darf 150 W nicht überschreiten. Beim Laden über den AC-Ausgang schaltet sich der 
Lü�er automa�sch ein, um den Generator zu kühlen und ihn vor Überhitzung zu schützen.

KONTROLLE

PRODUKTBEZEICHNUNGPRODUKTBEZEICHNUNG



B. DC 12V Ausgang. Umschalten zwischen AC- und DC-Ausgang durch langes Drücken der "ON/OFF"-
-Taste. Der Gleichstromausgang wird am häufigsten für die Stromversorgung von Autokühlschränken, 
LED-Leuchten und mehr verwendet.

C. USB-C-Ausgang (PD).

D. USB-A Ausgang (2x): USB1: 5V/4.5A; 9V/2A; 12V/2A USB2: 5V/2.4A

E. AUTO-SPRUNGSTARTER: Verwenden Sie zum Starten des Fahrzeugs Stufenklammern. Verbinden Sie 
die rote Klemme mit dem Pluspol der Ba�erie und die schwarze Klemme mit dem Minuspol der 
Ba�erie. Verbinden Sie die Klemme EC5 (blau) mit dem Starthilfe-Eingang der Lichtmaschine. Starten 
Sie das Fahrzeug und klemmen Sie dann die Klemmen ab.

Wenn die Kapazität der Generatorba�erie weniger als 50 % beträgt, kann der Generator nicht zum 
Anlassen des Fahrzeugs verwendet werden. Dieser Ausgang verfügt über keine Schutzschaltung. 
Verwenden Sie ihn daher nicht zum Langzeitladen, da sonst die Gefahr eines Stromschlags oder der 
Zerstörung des Geräts durch einen Kurzschluss besteht.

KOMMENTAR: 
1) Verwenden Sie die Ausgangsfunk�on nicht, während Sie dieses Produkt aufladen. Der Generator kann nicht 
gleichzei�g geladen und entladen werden.
2) Der Ausgangsanschluss stellt das Prioritätseinfügungsprinzip ein, d. h. der Generator erkennt, welcher Anschluss 
zuerst benutzt wurde, und verschiebt dann auf intelligente Weise den Ausgang der anderen Anschlüsse.
3) Obwohl die Spitzenleistung des AC-Ausgangs 200 W beträgt, wird empfohlen, nicht einmal den Grenzwert der 
Nennleistung von 150 W zu überschreiten. Wenn Sie vorsich�g sind, schützen Sie sich und Ihre Geräte.

EMPFEHLUNGEN

GARANTIE

A. Dieses Produkt ist mit einem hochwer�gen Original-Lithium-Ionen-Akku ausgesta�et, der keinen 
Memory-Effekt hat, aber eine hohe Kapazität und eine lange Lebensdauer aufweist. Wir empfehlen 
Ihnen jedoch, das Gerät in einer Umgebung mit einer Temperatur zwischen 10°C und 30°C zu verwen-
den, um eine op�male Ladekapazität zu erreichen.

B. Wir empfehlen, dass Sie sich beim Aufladen nicht in der Nähe von Geräten wie Fernsehern, Radios 
usw. au�alten, um Störungen zu vermeiden.

C. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wurde, trennen Sie es von allen Stromquellen und 
bewahren Sie es auf.

D. Nachdem der Generator vollständig entladen wurde, empfehlen wir, den Generator innerhalb von 
3 Monaten vollständig aufzuladen. Es wird außerdem empfohlen, das Gerät mindestens einmal alle 
sechs Monate vollständig aufzuladen.

E. Laden Sie den Generator vor dem ersten Gebrauch vollständig auf

Für das tragbare Netzgerät VIKING UP200 gilt eine gesetzliche Gewährleistung von 24 Monaten ab 
Kaufdatum. Reklama�onen werden von dem Einzelhändler bearbeitet, bei dem Sie das Produkt 
gekau� haben. Wenn Sie eine Reklama�on einreichen, senden Sie das Produkt bi�e in einer 
geeigneten Verpackung, um weitere Schäden zu vermeiden.
Das Öffnen und private Reparaturen an diesem Gerät sind nicht gesta�et.
Schäden, die durch äußere Einflüsse verursacht werden, liegen außerhalb des Leistungsumfangs 
des Kundendienstes.
Wir sind nicht verantwortlich für den Verlust während des Transports der Ausrüstung.
Menschliche Schäden an diesem Gerät innerhalb des Zeitraums nach der Inbetriebnahme werden 
mit den Kosten für die Feststellung, den Kauf von Ersatzteilen und die Reparatur berechnet.

Bi�e beachten Sie, dass es sich bei den folgenden Schäden um Reparaturen außerhalb des Betriebs 
handelt:
1. wenn das Gerät durch Fallenlassen, Zerkratzen, Quetschen oder anderwei�g durch fahrlässigen 
Gebrauch beschädigt wurde.
2. wenn das Gerät durch Feuer, Wasser, Korrosion oder Tiere beschädigt wurde.
3. wenn das Gerät durch übermäßige Spannungsbelastungen beschädigt wird.



Das Gerät erfüllt die Anforderungen von FCC Teil 15. Der Betrieb des Geräts unterliegt 2 Bedingungen:
(1) Das Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) das Gerät muss empfangene 
Interferenzen akzep�eren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten 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 weite-
re 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.

Der Vertrieb der Marke VIKING erfolgt durch das Unternehmen: 
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

VIKING UP200
Produk�nforma�on

MADE IN CHINA

R



LKöszönjük, hogy a VIKING UP200 akkumulátor-generátorunkat használja. Ez a készülék USB-A 5V, DC 
JACK 12V, USB-C 5~20V, autó Jump Starter és AC tápegységet használ a készülékekhez és a hordozható 
elektronikához.
Az Ön által használt berendezések védelme érdekében a generátor lí�um akkumulátor védelmi 
rendszert és automa�kus védelmi áramkört tartalmaz. A berendezés használata elő� olvassa el 
figyelmesen a használa� útmutatót, és tárolja azt megfelelően.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM, ZAŘÍZENÍ NABIJTE NA 100%

a) Tartsa a készüléket biztonságos távolságban érméktől, ékszerektől, kulcsoktól vagy más 
fémtárgyaktól, különben fennáll a rövidzárlat veszélye.
b) Kérjük, ne melegítse ezt a készüléket. Ne dobja a készüléket tűzbe, vízbe vagy más folyadékot 
tartalmazó tartályba. Kérjük, tartsa a készüléket a közvetlen napfénytől távol.
c) Védje a berendezést a magas páratartalomtól és a poros környeze�ől. 
d) Ne szerelje szét a berendezést. Ne dobja el a készüléket, és ne rázza erőteljesen. Ne helyezzen 
nehéz tárgyakat a készülékre.
e) Tartsa ezt a berendezést gyermekek és olyan személyek elől elzárva, akiknek fizikai, érzékszervi 
vagy szellemi fogyatékossága, illetve tapasztalat- vagy ismerethiánya megakadályozza a biztonságos 
használatot.
f) Ne takarja le a berendezést törölközőkkel, ruhákkal vagy más hasonló tárgyakkal.
g) A készülék töltés közben felforrósodhat. A töltés után a generátor hőmérséklete visszaáll a 
szobahőmérsékletre. A kezelés során fokozo� óvatossággal járjon el.
h) A készülék belső, nem cserélhető, újratölthető akkumulátorral rendelkezik. Ne próbálja meg 
eltávolítani az akkumulátort, mert megsérülhet a készülék. Az akkumulátor éle�artama több mint 500 
töltési ciklus.

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

FIGYELMEZTETÉS

AKKUMULÁTOR GENERÁTOR
VIKING UP200

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Kapacitás 150Wh 3.7V 40800mAh DC Jack kimenet 12V/5A (60W max.)

Méretek 230x81x81mm Auto Jump Starter 12V/300A

Tömeg 1.6Kg AC kimenet AC 230V/50HZ

Akkumu-
látor

Li-ion Csúcsteljesítmény 200W

DC beme-
netek

Jack: 5V~20V/3A max. 60W max. Üzemhőmérséklet -20°C-+60°C

USB-C: 5V/2.4A; 9V/3A; 12V/3A; 
15V/3A; 20V/3A (60W max.) 15V/3A; 
20V/3A (60W max.)

Min. ciklusok száma 500x

Napelem: 50W max

USB-C 
kimenet

5V/2.4A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 
20V/3A (60W max.)

kiegészítők "töltő transzformátor 
jumper kábelek"

USB-A 
kimenet

USB1: 5V/4.5A; 9V/3A; 12V/2A (24W 
max.) USB2: 5V/2.4A



1) AC/DC KIJELZŐ: Nyomja meg a "ON/OFF" gombot a generátor bekapcsolásához, az akkumulátor 
állapotának LED-kijelzője világít, ami azt jelen�, hogy a generátor jelenleg be van kapcsolva és az 
egyenáramú kimenet ak�válva van. A váltóáramú kimenet ak�válásához nyomja meg hosszan az 
"ON/OFF" gombot. Tartsa lenyomva a gombot, amíg az "AC" jelzőfény fel nem világít. (         ).

1. BE / KI gomb
2. LED akkumulátor állapotjelző
3. USB-A 1 kimenet
(5 V / 4,5 A; 9 V / 3 A; 12 V / 2 A)
4. USB-C bemenet/kimenet
(5 V / 2,4 A; 9 V / 3 A; 12 V / 3 A; 15 V / 3 
A; 20 V / 3 A)
5. USB-A 2 kimenet
(5 V / 2,4 A)
6. AC kimenet
(AC 230V / 50Hz)
7. Autó ugrás indító
(12V / 300A)
8. AC kimenet LED
9. DC kimenet LED jelző
10. DC bemenet / kimenet
(5V ~ 20V / 3A max. 60W max; kimenet: 
12V / 3A)
11. Legyező

2) BATTERIA KAPACITÁS ÁLLAPOTÁST jelez: Az első LED a töltést jelzi. Az első LED az akkumulátor 
kapacitásának állapotát jelzi. 

töltés akkumulátor-kapacitás 75% -100%50% -75%25% -50%0% -25%

1) A GENERÁTOR TÖLTÉSE
A. DC bemenet. Csatlakoztassa a töltőadaptert a hálózathoz, és csatlakoztassa a JACK csatlakozót a DC 
bemenethez. A DC kimene� LED villogni kezd (       ), és a töltési LED világítani kezd. A generátor akkor 
töltődik fel teljesen, amikor a DC jelző LED megszűnik villogni, és egyenletesen kezd világítani. Az 
egyenáramú bemenet napelemek töltésére is használható (5-20V/3A 60W max).

B. USB-C bemenet. Csatlakoztassa az USB-C csatlakozót a generátor USB-C bemenetéhez, a másik 
USB-A csatlakozót pedig a töltőadapterhez. Csatlakoztassa az adaptert a hálózathoz. A generátor USB-C 
bemeneten keresztül történő töltéséhez válasszon olyan töltőt, amelynek tartománya 5V/2,4A; 9V/3A; 
12V/3A; 15V/3A; 20V/3A és 60W-nál kisebb összteljesítményű, hogy elkerülje a készülék károsodását 
töltés közben.

2) MÁS ESZKÖZÖK TÖLTÉSE
A. AC kimenet: Nyomja meg és tartsa lenyomva az "ON/OFF" gombot, amíg az AC kimenet LED kijelzője 
fel nem világít, és ak�válja az AC kimenetet. Nyissa ki a váltóáramú kimenet védőburkolatát, és dugja 
be a töltendő készülék dugaszát a hálóza� csatlakozóba.

A váltakozó áramú kimenet névleges teljesítménye 150 W, csúcsteljesítménye pedig 200 W. A töltendő 
eszköz teljesítménye nem haladhatja meg a 150 W-ot. A váltóáramú kimenetről történő töltéskor a 
ven�látor automa�kusan elindul, hogy hűtse és megvédje a generátort a túlmelegedéstől.

CONTROL

TERMÉKLEÍRÁSTERMÉKLEÍRÁS



B. 12V-os egyenáramú kimenet. Váltson az AC és DC kimenet közö� az "ON/OFF" gomb hosszas 
megnyomásával. Az egyenáramú kimenetet leggyakrabban autós hűtőszekrények, LED-lámpák és 
egyéb eszközök táplálására használják.

C. USB-C kimenet (PD).

D. USB-A kimenet (2x): USB1: 5V/4.5A; 9V/2A; 12V/2A USB2: 5V/2.4A

E. AUTÓ JUMP-indító: Használjon lépcsőbilincseket az autó indításához. Csatlakoztassa a piros pólust 
az akkumulátor pozi�v pólusához, a feketét pedig az akkumulátor nega�v pólusához. Csatlakoztassa az 
EC5 csatlakozót (kék) a generátor autós indító bemenetéhez. Indítsa el a járművet, majd húzza ki a 
csatlakozókat.

Ha a generátor akkumulátorának kapacitása 50%-nál kisebb, a generátor nem használható a jármű 
indítására. Ez a kimenet nem rendelkezik védőáramkörrel, ezért ne használja hosszú távú töltésre, 
különben fennáll az áramütés vagy a berendezés rövidzárlat általi tönkremenetelének veszélye

KOMMENTÁR: 
1) Ne használja a kimene� funkciót a termék töltése közben. A generátort nem lehet egyszerre tölteni és 
kisütni.
2) A kimene� port a prioritásos beillesztés elvét állítja be, azaz a generátor érzékeli, hogy melyik portot 
használták először, majd intelligensen eltolja a többi port kimenetét.
3) Bár a váltakozó áramú kimenet csúcsteljesítménye 200 W, ajánlo�, hogy ne lépje túl a 150 W névleges 
teljesítmény határát sem. Ha óvatos vagy, megvéded magad és eszközeidet..

AJÁNLÁSOK

GARANCIA

A. Ez a termék kiváló minőségű erede� lí�um-ion akkumulátorral van felszerelve, amely nem rendelke-
zik memóriahatással, de nagy kapacitással és tartós. Az op�mális töltési kapacitás elérése érdekében 
azonban továbbra is javasoljuk, hogy 10°C ~ 30°C közö� hőmérséklet-tartományban használja.

B. A töltés során javasoljuk, hogy az interferencia elkerülése érdekében ne kerüljön olyan készülékek 
közelébe, mint például TV, rádió stb.

C. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használták, válassza le az áramforrásról, és tárolja.

D. Ha a generátor teljesen lemerült, javasoljuk, hogy a generátort 3 hónapon belül töltse fel teljesen. 
Az is ajánlo�, hogy legalább hathavonta egyszer teljesen feltöltse a készüléket.

E. Az első használat elő� töltse fel teljesen a generátort.

A VIKING UP200 hordozható tápegységre a vásárlástól számíto� 24 hónapos törvényes garancia 
vonatkozik. A reklamációkat az a kiskereskedő kezeli, akitől a terméket vásárolta. Reklamáció 
esetén kérjük, hogy a terméket megfelelően csomagolva küldje el, hogy elkerülje a további károkat.
A berendezés megnyitása és magánjavítása nem megengede�.
A külső behatások által okozo� károk meghaladják az értékesítés utáni szerviz hatókörét.
Nem vállalunk felelősséget a berendezés szállítás közbeni elvesztéséért.
A berendezésben a szervizelés utáni időszakban bekövetkeze� emberi károkat az észlelés, a csereal-
katrészek beszerzése és a javítás költségei alapján számoljuk fel.

Felhívjuk figyelmét, hogy az alábbi károk üzemen kívüli javításnak minősülnek:
1. Ha a készülék szemmel láthatóan megsérült, mert leejte�ék, megkarcolták, behorpadt vagy más 
módon, gondatlan használat következtében megsérült.
2. Ha a berendezés tűz, víz, korrózió vagy állatok által károsodo�.
3. Ha a berendezést túlzo� feszültségterhelés károsítja.



A berendezés megfelel az FCC 15. részének. A berendezés üzemeltetése 2 feltételhez kötö�:
(1) a berendezés nem okozhat káros interferenciát, és (2) a berendezésnek el kell fogadnia a fogado� 
interferenciát, beleértve az olyan interferenciát is, amely a berendezés 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 megőrzéséhez. A termék újrahasznosításával 
kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, a háztartási hulladékkezelő 
szervezethez vagy ahhoz az értékesítési ponthoz, ahol a terméket vásárolta.

A VIKING forgalmazója: 
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

VIKING UP200
termékinformáció

MADE IN CHINA
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